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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Šaukėnai. Kelmės ra j . 1981 
m. rugsėjo 16 d. Šaukėnuose 
laidojo veterinarijos gydytoją 
Petrą Liesiu. Jis buvo tikintis, 
prieš mirtį aprūpintas Ligonių 
sakramentu ir norėjo, kad jį 
katalikiškai palaidotų. Deja, 
jo žmona Veronika Liesienė, 
išsigandusi valdiškų bedievių 
grasinimų, surengė bedie
viškas laidotuves. Mirusiojo 
brolis kun. Antanas Liesius, 
prie kapo duobės atsisveikin
damas su savo broliu, pasakė 
turiningą pamokslą ir tuo 
sužavėjo susirinkusiuosius. 
Nepatenkinti liko keli valdiš
ki bedieviai, jų ta rpe Šaukėnų 
vidurinės mokyklos mokytoja 
— ateiste Irena Rakauskienė, 
kuri trukdė kunigui kalbėti, 
replikuodama: 

— Kokias čia daba r pasakas 
pasakoji? Eik iš čia! Mes patys 
kalbėsime. 

Ši mokytoja i r mokykloje 
pasižymi cinizmu, užgaulioja 
ir tyčiojasi iš tikinčiųjų moki
nių. 

Žmonės džiaugėsi išgirdę 
kun. A. Liesiaus tiesos žodį, 
kad nereikia sutrypti miru
siojo paskutinės valios. 

Kybartai. 1981 m. spalio 21 
d. Kybartuose Vilkaviškio ra j . 
k o m j a u n i m o s e k r e t o r i u s 
Tėvelis ska i tė p a s k a i t ą . 
Pranešęs, kad kalbės apie 
e k o n o m i k o s e f e k t y v ų 
panaudojimą, lektorius po 
kebų sakinių apie ekonomiką 
nukrypo nuo paskelbtos temos 
ir ištisai tekalbėjo apie reli
giją. Komjaunimo sekretorių? 

piktinosi, kad Lietuvoje vis 
dar tebestatomi kryžiai ir dar 
matomose vietose — prie kebų. 
Tėvelis prižadėjo, kad kryžius 
jie griovė ir griaus, nes be jų 
leidimo kryžiaus negalima 
statyti net savo kieme. Sovie
tinė valdžia yra laba i susi
rūpinusi, kad jaunoji ka r t a 
užaugtų bedieviška. J o nuomo
ne, žmonėms didelę įtaką daro 
dvasininkija, o ypač ekstrimis-
tiškai nusiteikę kunigai, kaip 
Kybartų klebonas kun. Sigi
tas Tamkevičius, kun . J o n a s 
Kauneckas, kun. Alfonsas 
Svarinskas. Lektorius ypač 
daug ir piktai kalbėjo apie 
kun. Sigitą Tamkevič ių , 
priekaištaudamas, kad jis 
globojęs velionį kun. Virgilijų 
Jaugelį, prie kurio kapo, ka ip 
prie šventojo, dabar meldžiasi 
žmonės. Komjaunimo sekreto
riaus nuomone, velionis buvęs 
net ne kunigas, o apsišau
kėlis, kaip ir dabar Kybar
tuose vikaraujant is k u n . 
Jonas Matulionis, neturintis 
valdžios registracijos pažymė
jimo. 

— Ir kas jam davė teisę 
pamokslauti? — šaukė Tėve
lis. 

Lektorius prisiminė ir eise
ną į Šiluvą, turėjusią įvykti 
rugpiūčio 23 d.: 

— Mes neleisime, kad tokios 
eisenos būtų organizuojamos, 
neleisime, kad įvyktų kažkas 
panašaus į Lenkijos padėtį! 
Mūsų pusėje jėga i r mes turi
me pakankamai priemonių 
susidoroti su o r g a n i z a t o 
riais... Su ekstremistais — 
dvasininkais bus imtasi griež
tų priemonių. 

(Bus daugiau) 

Argentinos kariuomenės vadas Falklando salose 
generolas Mario Benjamin Menendez (kairėje), 

kuris kartu yra ir Malvinų provincijos guberna
torius, tariasi su savo karininkais. 

Maroko karaliui 
reikia paramos 

W a s h i n g t o n a s . — Maroko 
karalius Hassanas II po kelių 
posėdžių su prezidentu Rea-
ganu susitarė dėl kariuomenės 
bazių ir dėl ginklų pardavimo. 
Sutartys bus greit pasirašy
tos. Abiejų valstybių vadai 
sutiko, kad reikėtų užbaigti 
Irano-Irako karą. Prezidentas 

ginklus, jų tarpe net zenitines 
„SA-6" raketas. Sovietams 
būtų labai naudinga nugalėti 
Maroko karalių, jį visai 
pašalinti iš sosto, kad 20 
milijonų va i s tyk būtų valdo
ma Maskvai palankesnės 
vyriausybės. Marokas yra 
svarbi strateginė Viduržemio 

KATALIKAI PASAULYJE 
Lenkijos š v e n t ė 

Gegužės 3 d. Bažnyčia 
Lenkijoje minėjo Marijos. 
Lenkijos Karalienės, šventę. 
Ta proga Lenkijos vyskupai ir 
didelės minios maldininkų 
susirinko Cestakavo Dievo 
Motinos šventovėje. Popiežius 
Jonas Paulius II, dvas ia jung
damasis su Čenstakavo maldi 
ninkais, drauge su 85 lenkais 
kunigais aukojo šv. Mišias 
Lourdo Dievo Motinos grotoje, 
Vatikano soduose, dalyvau
jant apie penkiem š imtam 
lenkų iš Romos ir iš kitų pasau
lio kraštų. Kaip žinoma, Mari
ją Lenkijos karaliene y ra 
iškilmingai paskelbęs karal ius 
Jonas Kazimieras II Vaza 
1656 metais Lvovo katedroje. 
Nuo tų laikų gegužės 3 d. 
Lenkijoje kasmet yra minima 
kaip tautos šventė. Šią dieną 
1791 m. Lenkijoje buvo 
paskelbta garsioji konstituci
ja. Ka lbėdamas l e n k a m s 
maldininkams, J o n a s Paulius 
II išreiškė viltį, kad netrukus 
galės realizuoti savo troškimą 
vėl aplankyti Čenstakavo Die
vo Motinos šventovę. 

Popiež iaus k n y g o s 
Vatikano knygų leidykla šio

mis dienomis atspausdino dvi 
Karolio Wojtylos — dabar
tinio popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo dramas „Mūsų Die
vo brolis" i r „ T ė v y s t ė s 
sp indul ia i" . Abi d r a m o s , 
pas i rašy tos s l a p y v a r d ž i u , 
buvo likusios rankraščiuose 
ligi 1979-ųjų metų, kai jas — 

jau tikra autoriaus pavarde — 
Krokuvoje atspausdino lenkų 
leidykla „Znak". D a b a r 
Vatikano leidykla vienoje 
knygoje pirmą kartą išleidžia 
abiejų dramų itališką vertimą. 

Kova už t a i k ą 

Popiežius Jonas Paul ius II-
sis, kalbėdamas I tal i jos 
Katalikų Akcijos jaunimui 
didžiuosiuose Romos sporto 
rūmuose, pakartojo tai , ką sa
vo laiku yra pasakęs po
piežius Pijus XII-asis. būtent, 
kad karu viskas yra praranda
ma, karai nieko neišspren
džia, bet, priešingai, apsunki
na visų problemų sprendimą. 
Todėl šiandien, labiau negu 
bet kada, reikia rūpintis 
apsaugoti taiką, reikia užkirs
ti kelią mirtinų ginklų gamy
bai, ginklų, kurie naikina žmo
gaus gyvybę. Kova už taiką, 
pažymėjo popiežius, yra ne kas 
kita, kaip kova už gyvybę. 

Nauji ka tekizmai 

Nigerijos vyskupų konfe
rencija parengė ir atspausdino 
du naujus ketekizmus, kurie 
bus naudojami visame krašte. 
Pirmasis katekizmas yra skir
t a s pradžios mokyk loms , 
antrasis — vidurinėm mokyk
loms. Katekizmu vidurinėm 
mokyklom yra s i e k i a m a 
papildyti tikėjimo žinias, ku
rios jaunimui jau y r a perduo
damos religijos pamokų metu 
parapijose. Prieš kelerius 
metus Nigerijoje buvo taip pat 
atsprr-odintas e k u m e n i n i s 
katekizmas. 

R e a g a n a s džiaugėsi s avo jūros valstybė, kuri kartu su 
pare i šk ime dėl tradicinių britų Gibraltaro uostu saugo 
draugiškų Amerikos-Maroko įėjimą iš Viduržemio jūros į 
ryšių, kurie siekia du šimtus Atlanto vandenyną, 
metų. Maroko karalius pritarė Maroke neseniai lankėsi 
ir pasakė, kad susrpratkni ir JAV gynybos sekretoriaus 
so l ida rumo tiltus reikia padėjėjas Frarcis West. J i s 
stiprinti ir plėsti. Jis neneigė, patarė vyriausybei sustiprinti 
kad kartais abi vyriausybės Maroko k a r i n e s j ė g a s , 
nevienodai žiūri į tarptau- sustiprinti k aviaciją ir 
tinius įvykius, tačiau tai atsi- aprūpinti kanne medžiaga, 
randa dėl to, kad abi yra lais- kad Maroko kariuomenė galė

tų pereiti į judrų, ofenzyvinį 
karą su polisano jėgomis. Šiuo 

vos, suvereninės valstybės. 
Prezidentas Reaganas ir 

karalius Hassanas II-sis visiš
kai sutinka, kad svarbiausias 
taikos ir pastovumo priešas 
A r t i m u o s i u o s e Rytuose , 
Šiaurinėje Afrikoje ir visur 
kitur yra — tarptautinis komu
nizmas, remiamas Maskvos ir 
jos pataikūnų, kaip Libija ar 
K u b a . B u v u s i o j i J A V 

metu Marokas laiko Vaka
rinėje Sacharoje kariuomenės 
įgulas, kurias puldinėja ir 
dažnai padaro nemažų nuosto
lių Judrios partizaninio karo 
sukilėlių jėgos. 

Maroko užsienio reikalų 
ministeris Boucetta pareiškė 
reporteriams, kad „nėra tokio 

Malūnsparnis 
sudužo Čilėje 

Londonas . — Britų vyriau
sybė paskelbė, kad britų heli
kopteris labai blogame ore 
sudužo Čilės teritorijoje, netoli 
Punta Arenas, apie 450 mylių 
nuo Falklando salų, ir apie 650 
mylių nuo britų karo laivyno. 
Spėjama, kad britų laivai buvo 
arčiau Argentinos krantų, 
negu buvo manoma. 

Čilė dėl to helikopterio 
pareiškė Britanijai protestą. 
Argen t ina paskelbė , kad 
pietinėje jos dalyje buvo sugau
ta grupė britų kareivių. Gali
mas daiktas, kad juos atvežė 
sudužęs helikopteris. Jo įgulos 
t r y s nariai d ingę. Čilės 
vyriausybė buvo paprašyta 
įgulos ieškoti, tačiau, galimas 
daiktas, įgula slapstosi, many
dama, kad ji yra Argentinos 
teritorijoje. 

Senatas svarsto 
paramą užsieniui 

Washingtona8. — Senato 
užsienio reikalų komitetui 
svarstant užsienio paramos 
įstatymą, Washingtoną pasie
kė žinia, kad naujasis Salva
doro seimas nutarė sustabdyti 
žemės ūkio reformos progra
mą. Komiteto pirm. sen. Char-

Britai pradėjo 
salų puolimą 

vyriausybė laikėsi neutraliai daikto, kaip poiisario". Tai 10 
Maroko kare su Vakarinės žmonių, kuriuo? ginkluoja Libi- les Percy piktai pasakė, kad 
Sacharos sukilėliais, vadina
mais „Poiisario", kuriuos 
ginklais ir kareiviais remia 
Libija ir Alžiras. Carterio 
vyriausybė spaudė Maroką, 
kad jis spręstų Sacharos 
konfliktą derybomis, nes tas 
konfliktas gali išsiplėsti ir 
sudaryti naują pavojaus židi
nį. Prezidentas Reaganas 
laikosi Hassano pažiūros, kad 
sukilėlius reikia išnaikinti, 
taiką atstatyti. Reiškiama 
nuomone, kad neturtingas, 
tačiau Amerikos remiamas 
Marokas, galės išlaikyti Vaka
rinę Sacharą, jei gaus JAV pa
ramos ginklai*. 

Maroko vyriausybė tvirti
na, kad ji darė žygių taikiai 
išspręsti konfliktą. Marokas 
buvo pasiūlęs karo paliaubas 

ja, o slapsto Alžiras. Tos dvi 
valstybės siunčia ginkluotus 
vyrus į ginčijamą teritoriją ir 
puldinėja Maroko kareivius. 

Ministeris labai nenoriai 
kalbėjo apie sutikimą duoti 
Amerikai karines bazes Maro
ke, nes tai laba: jautriai priima 
Maroko draugai Arabų Lygoje. 
Marokas nenor pasirodyti per 
didelis Amerikos draugas, nes 
Amerika per daug remia Izraelį, 
neoficialiai paaiškino Maroko 
karaliaus delegacijos nariai. 

Turkų premjeras 
Kipro saloje 

Salvadoro vyriausybė negaus 
nė vieno cento, jei bus sustab
dyta žemės reforma. Kaip žino
ma, JAV vyriausybė prašo 
Kongreso Salvadorui paskirti 
60 mil. dol. karinės ir 128 mil. 
dol. ekonominės paramos. Iš 
viso užsienio v a l s t y b ė m s 
paremti vyriausybė prašo 11.1 
bil. dol. Kai kurie senatoriai 
siūlo šią užsienio paramą gero
kai apkarpyti. Prezidentas 
Reaganas savo laiške sako, 
kad lėšų mažinimas būtų 
neatsakingas ir pavojingas 
veiksmas. 

Ankara . "— Kipro saloje 
lankosi Turkijos premjeras 
Bulent Ulusu. Tai pirmas 

ir gyventojų referendumą, kurį Turkijos premjero vizitas Kip-
prižiūrėtų tarptautinė komisi- re. Graikijos vyriausybė dėl to 
ja. Tą siūlymą atmetė Alžiro pareiškė protestą. Vizitas 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

remiami sukilimo vada i . 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komitete demokratai siūlė 
sumažinti Marokui skiriama 
100 mil. dol. paraAą. Valsty
bės sekretorius H$gas komi
tetui nurodė, kad sovietai per 
Libiją ir Alžirą siunčia sukilė
liams pačius moderniausius 

vadinamas „provokacija". 
Kipro saloje vasario mėn. 

lankėsi Graikijos premjeras 
Papandreau. Turkijos valdžia 
graikų protestą atmetė ir 
pareiškė, kad turkų vyriau
sybei nereikia prašyti Graiki
jos leidimo, lankant turkus 
šiaurinėje Kipro dalyje. 

— Naujosios Zelandijos 
premjeras Muldoon pareiškė 
Londone, kad jei britams 
reikia, jie gali pasinaudoti N. 
Zelandijos vienintele fregata 
„Canterbury", kuri dabar 
lankosi Hong Konge. 

— Italijos vyriausybė laimė
jo parlamente pasitikėjimo 
vyriausybe balsavimą. 

L o n d o n a s . — Ketvirtadienį 
Britanijos premjerė Thatcher 
paskelbė parlamente, kad po 
šešių savaičių bandymų rasti 
taikią Falklando salų išeitį, 
derybos nutrauktos, britų 
vyr iausybė atsiėmė savo 
paskutinį taikos pasiūlymą ir 
davė įsakymą karo laivyno 
kovos grupės vadui admirolui 
John Woodward imtis žygių 
atsiimti salas. Laikas ir takti
ka palikta admirolo nuožiūrai. 
Premjerė pridėjo, kad Britani
jos laukia sunkios dienos. 

Opozicijos darbiečių partijos 
kairysis sparnas pareikalavo, 
kad parlamentas pasmerktų 
premjerės vyriausybę ir at
šauktų karo laivus iš Falk
lando. Parlamentas 269-33 bal
sais patvirtino vyriausybės 
laikyseną. 

Argentinos žinių agentūra 
paskelbė, kad britai pasirengę 
„savižudybei". 

Vakar britų karinis praneši
mas paskelbė, kad Falklando 
salose jau išsikėlė nedidelės 
britų kovos grupės. Karo laivai 
apšaudė argentiniečių pozici
jas Rytiniame Falklande, neto
li Stanley miesto. Nukrito 
audringame ore vienas britų 
helikopteris, žuvo ar dingo 24 
kariai. 

Jungtinių Tautų sekretorius 
Perez de Cuellar irgi paskelbė, 
kad derybos vaisių nedavė. 
Dabar jis perduos šį konfliktą 
Saugumo Tarybai. Savo naują 
planą vėl pasiūlė Perų vyriau
sybė, bet abi pusės: Britanija ir 
Argentina jį atmetė, nes jame 
nėra nieko naujo. 

Britų karališkųjų marinų 
daliniuose yra labai slapta 
SBS pajėgų grupė (Special 
Boat Squadron). Tai rinktiniai 
kariai, daugiausia formuoja
mi iš škotų dalinių. Šios grupės 
vyrai buvo iškelti į Pietinės 
Georgijos salą keturios dienos 
prieš ją atsiimant iš argenti
niečių. Dalinio kariai yra 
treniruojami specialiems sabo
tažo uždaviniams. Jie turi būti 
geri plaukikai narai, išmo
komi slėpti minas, pereina 
parašiutininkų mokyklą, turi 
būti labai geri šauliai, alpinis
tai ir pereina karatės bei kitus 
kovos kursus. SBS kareiviai 
neturi uniformų ir dėvi, kokius 
nori, drabužius, jie pasirenka, 
kokius nori, ginklus. Kiekvie
nas dalinio karys moka naudo
ti radijo siųstuvus, moka 
išgyventi priešo teritorijoje, 
maitintis tuo, kas randama. 
Kareiviai visi turi mokėti 
statyti kilpas laukiniams žvė
rims, paukščiams pagauti, turi 
kišenėje meškeriojimo įrankių. 

— Arabų valstybėlė Quata-
ras nutraukė diplomatinius 
ryšius su Zaire, kuri atgaivino 
santykius su Izraeliu. 

— Indija ir Kinija užbaigė 
keturių dienų derybas dėl 
sienos pataisymo. Abi pusės 
sutiko vėl susitikti. 

— Kinija, kalbėdama apie 
Falklandų krizę, pareiškė, kad 
ten savo įtaką bando išplėsti 
Sovietų Sąjunga ir JAV. 

— Indijoje savivaldybių 
rinkimus Keralos provincijoje 
laimėjo premjerės Gandhi 
partijos atstovai, nugalėdami 
komunistų kandidatus. 

— Netoli Danijos migloje 
s u s i d ū r ė sov ie tų l a i v a s 
„Gretinka" ir Lenkijos laivas 
„Inorwoclaw". Abu laivai tris 
valandas buvo susirakinę ir 
vėjo nešami. 

Spėliojama, kad šio dalinio 
kariai (britai net neskelbia, 
kiek vyrų yra SBS korpuse> 
pirmi ir išsikėlė į argentiniečių 
okupuotas sa las . Ta ikos 
metais šie daliniai saugo britų 
naftos bokštus Šiaurės jūroje. 

Tarybos posėdis 
VVashingtonas. — Nutrū

kus taikos deryboms tarp Brita
nijos ir Argentinos buvo susi
rinkusi JAV saugumo taryba, 
vadovaujama viceprezidento 
Busho. Be jo, dalyvavo valsty
bės sekretorius Haig, gynybos 
sekr. Weinbergeris, kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
David Jonės, CIA direktorius 
William Casey, JAV ambasa
dorė Jungtinėse Tautose Jeane 
Kirkpatrick ir prezidento 
Reagano patarėjas valstybės 
saugumo reikalams William 
Clark. 

Po posėdžių spaudos sekreto
rius Speakes pareiškė, kad 
Amerika nebus įvelta į kovas 
tarp Britanijos ir Argentinos, 
tik tieks britams skystą kurą ir 
duos kitą tiekimo paramą. Brita-
nijai reikalingos medžiagos 
vežamos į Dangun Žengimo 
salą. 

Argentina ginasi 
Buenos Ai re s . — Argenti

nos karinė vadovybė paskel
bė, kad pakrančių sargybos 
artilerija iš Falklando salų 
privertė agresorius pasitrauk
ti. Britų laivai apšaudė Puerto 
Argentino (Stanley) apylin
kes. Argentinos karo laivyno 
admirolas pasakė, kad „jei bri
tai bandys masinį puolimą, 
jiems bus blogai. Jei jie puls 
mažomis jėgomis keliose vieto
se, jiems bus dar blogiau". 

Komentatorių ž in iomis , 
Argentina privežė į Falklando 
salas nemažus maisto, amuni
cijos ir kitų reikmenų sandė
lius, tačiau britų bombardavi
mai padarė jiems nemažų 
nuostolių. Šią savaitę jau 
pradėjo veikti blokada ir 
Argentinos laivai salų nepasie
kė. 

Salose labai mažai kelių, iš 
viso 17 kilometrų. Argenti-
niečiai spėjo išvesti kelis 
menkesnius kelius, tačiau 
toliau esantiems kariuomenės 
daliniams tiekimas vykdomas 
oru. Gegužės 15 britų puoli
mas Pebble saloje sunaikino 
kelis vietinio susisiekimo 
lėktuvus. 

Argentina turi stiprią aviaci
ją, tačiau lėktuvai skrenda 
palyginti trumpas distancijas. 
Nedaug Argentinos lėktuvų 
galėtų pulti britus salose i r 
grįžti į savo bazes Argenti
noje. Jai trūksta lėktuvų — 
tankų, kurie lėktuvus ore 
pripildo skystu kuru. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 22 d.: kas tas , Rita, 
Eimantas, Aldona. 

Gegužės 23 d.: Deziderijus. 
Merkurija, Gertautas, Tautvy
da. 

Gegužės 24 d.: Maletas, 
Tutena, Algirdas, Gina. 

Gegužės 25 d.: Beda. 
Grigalius. Almantas, Jovilė. 

Saulė 
8:09. 

teka 5:26, leidžiasi 

ORAS 
D e b e s u o t a , g a l i l y t i , 

temperatūra dieną 65 1., naktį 
50 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

R E D A G U O J A Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotr ūkas 

siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 7 ..-7852 

SĄSKRYDIS CLEVELANDE 
Clevelando šeimos šventės 

metu, gegužės 1-2 d. įvyko 
moksleivių ir studentų atei
t ininkų sąskrydis Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijoje, kurį pravedė kun. 
dr. Kęstutis Trimakas ir Edis 
Razma. 

Gegužės 1 d., šeštadienį, 9 
vai. ryte, kai moksleiviai ėjo į 
lituanistinę mokyklą, studen
tai rinkosi viršutinėje salėje 
diskusijoms su kun. K. Trima
ku. Pamokoms mokykloje 
pasibaigus, visi moksleiviai ir 
studentai keliavome į Lietuvių 
namus bendriems priešpie
čiams. Maldą pradėjo kun. K. 
Trimakas, prie jos kiekvienas 
jungėsi savais žodžiais. 

Po skanių priešpiečių visi 
grįžome į parapiją. Studentai 
su Edžiu Razma nuėjo ant 
pievutės į seselių kiemą, o 
moksleiviai su kun. K. Trima
ku į viršutinę salę. Susėdome 
ratu, kad galėtume vienas kitą 
matyti. Edas Čepulis oficia
liai pradėjo sąskrydį, pakvies
damas mūsų dvasios vadą 
kun. G. Kijauską sukalbėti 
maldą ir tarti žodį. Kun. G. 
Kijauskas sveikino susirinku
sius, ragindamas burtis apie 
„Ateitį", kaip tai darė priešne-
p r i k l a u s o m y b ė s m e t a i s 
studentai, matydami vargs
tančią Lietuvą. Panašioje 
padėtyje ir mes dabar esame. 
Linkėjo įgyvendinti ateitinin
kų įdėją, principus; domėtis 
bei skaityti „Ateitį", nes joje 
atsispindi visas ateitininkų 
judėjimas. 

Kun. dr. K. Tr imakas 
pasidžiaugė, kad yra jaunimo, 
kuris domisi, nors atvykusių 

daug tebuvo, bet susirinku-
iems tikrai rūpi jų organi

zacija ir jų tauta. 
Kiekviena kongrese svarsty

ta tema buvo apibūdinta kelių 
moksleivių; sekė diskusijos, 
išvados, pasiūlymai. 

P i rma tema — „Mūsų 
uždaviniai Kristuje" — Rimas 
Puškorius: — Kristus yra 
mūsų viltis ir vadas; — sekti 
Kristų yra atsižadėjimo ir 
kančios kelias, reikia įdėti 
daug darbo ir laiko; — 
atsinaujinti gyvenimo kovoje 
per religiją ir mokslą: — gyve
nant Kristuje reikia atiduoti 
viską; — pažinti kas yra Kris
tus, turėti Jo nuotaiką pačiam 
ir perduoti kitiems; — turėti 
kuopoje rekolekcijas. 

„Moksleivis ir Kristus" — 
Tauras Bublys: — Kristus yra 
kaip žvakė mūsų gyvenime; — 
įgyvendinti Ateitininkų šūkį; 
— susipažinti su Kristaus 
gyvenimu ir sekti Jį kaip dea-
lą; — draugų tarpe diskutuoti 
geras knygas ar įdėjas, kurios 
mums rūpi, ar mus vargina; — 

pirmiausia pažinti save ir 
suprasti ko norim iš Kristaus 
ir savęs; — skaityti Šv. Raštą 
susirinkime ar grupėje, kur 
galima pasiaiškinti ir yra 
lengviau suprasti draugų 
tarpe; — susirinkime perskai
tyti vieną gerą knygą, ją 
diskutuoti. 

„Kristaus idėja" — Darius 
Steponavičius: — matyti Kris
taus viziją; — su ja susigyven
ti; — atsitolinti, ir pažiūrėjus 
iš tolo, vėl priartėti; — būti 
kaip Kristaus apaštalai; — 
kovoti už Lietuvą, ka ip 
krikščionys. 

Antra tema — „Pagalba 
Lietuvai" — Rimas Bala-
šaitis: — lankyti lituanistines 
mokyklas: — lankyti lietu
viškas parapijas; — priklausy
ti organizacijoms; — skaityti 
Kronikas ir „Lietuviai Sibi
re", kad suprastume, kaip 
jiems yra sunku; — skaityti 
Šv. Raštą, — kelti amerikiečių 
tarpe Lietuvos padėtį; — 
mokyklos projektuose ar dar
buose naudoti Lietuvos temą. 

Trečia tema — „Kultūra ir 
Kūryba" — Rimas Puškorius: 
— pradėjau skaityti „Ateitį" 
prieš šešis mėnesius ir yra 
labai įdomu, nes r and i 
pažįstamų, matai kaip jie 
kuria; — jungti kultūrą ir 
kūrybą su žemišku ir trans
cendentiniu gyvenimu; — 
literatūra ir kūryba duoda 
gilesnį gyvenimo supratimą; 
— kūryba ir humoras paleng
vina gyvenimą. 

„Kūryba ir moksleiviai" — 
R a m ū n a s B a l č i ū n a s : — 
moksleiviai yra kūrybingi; — 
garsūs žmonės pradėjo kurti 
jauni; — jaunuoliai k rir 
b i n g u m ą t u r i s a v y j 
subrandinti; — kiekviena 
kasdien įgyvendina savo kūry
bingumą: šokant, rašant 
bendraujant , sportuojant , 
dainuojant ir t.t.; moksleiviai 
nebando išreikšti savo kūry
bingumą; — turime per didelę 
savęs kritiką; — bijome kitų 
kritikos; — neturime pasitikė
jimo išreikšti savo kūrybingu
mą. 

„Plyšys tarp žodžių ir darbų" 
— Edas Čepulis: — Ateitinin
kai yra gera organizacija 
pradėti veikti ir kurti; — daug 
minčių neįgyvendinta; — be 
neįgyvendintų darbų nėra 
veiklos; — kuopoje įgyvendin
ti iškeltas įdėjas. 

Užbaigėm eilėraščiu, kuris 
apjungė Kristaus prisikėlimą, 
tautos šauksmą stoti į darbą ir 
viltį, kad Lietuva kelsis ir 
gyvuos. 

Paskutinį pusvalandį pralei
dome su studentais saulėtame 
seselių kieme besidalindami 
mintimis bei nagrinėdami 

Cleve lande v y k u s i o sąskrydžio d a l y v i a i — 
s tudenta i ir m o k s l e i v i a i su kun. K. Trimaku, 

Edžiu R a z m a ir C l e v e l a n d o m o k s l e i v i ų g lobė ja 
Ni jo le B a l č i ū n i e n e . N u o t r z Kr ipav ič iū tės . 

Cleve lando ateit ininkų Šeimos šventėje jaunučių įžodį duoda 
M a t a s Stungy9, Andrius Dunduras, Kristina Kasu la i ty tė ir 
S a u l i u s Beržinskas. XT _, „ , 

Nuotr R. Zorsko. 

problemas: — koks yra skirtu
mas tarp, kuopų veiklos ir ar ji 
skiriasi; — noriu priklausyti 
studentams, nes jaučiu parei
gą; — norisi ką nors veikti ir 
bendrauti; — yra įdomu; — 
priklausant, išlaikyti lietu
vybę; — studijuojant kitur 
pasiilgsti savų; — galiu geriau 
išsireikšti draugų tarpe; — 
kaip studentai galėtų padėti 
moksleiviams; — nusivesti į 
darbo įstaigą, supažindinti su 
darbu renkantis profesiją; — 
studentų veikla skiriasi nuo 
moksleivių nes: — nėra globė
jų; — patiems reikia suorgani
zuoti susirinkimus; — turi būti 
įdomūs, kad draugams patik
tų; — sunku draugų tarpe būti 
vadovu, ypač stovyklose; — 
sunku klausyti savo draugų, 
kurie yra vadovai; — studentų 
suvažiavimai yra įdomūs ir 
įspūdingi; — yra smagu, kai 
suorganizuotas įvykis pasi
seka ir visiems patinka; — 
į d o m u o r g a n i z u o t i i r 
kombinuoti; — niekas už tave 
nepadarys — kaip suorgani
zuosi, taip turėsi; — jauti dide
lę atsakomybę; — ar visi 
būtinai turi aktyviai veikti, ar 
gali būti pasyviais organi
zacijos nariais; — ar daly
vavimas susirinkimuose, bet 
nesiimant aktyvaus darbo, 
yra pasyvumas; — baimė būti 
atvirais savo draugų tarpe; — 
pras t i į-iių moksleivian s ir 
t u u e n t a m s d a ž n i a u 

pabendrauti; — rengti bendras 
rekolekcijas; — nebaisu p a n 
ti į studentus, kai pažįsti 
studentą, su kuriuo gali arti
miau pabendrauti. 

Buvo smagus savaitgalis, 
kun. K. Trimakas ragino 
nežiūrėti į kiekybę, bet į koky
bę; dirbti ir uždegti kitus. 
Pasidalinę mintimis, visi sku
bėjome namo persirengti ir 
nevėluoti į sendraugių rengia
mą koncertą, kurio programą 
atliko New Yorko „Harmo
nija". 

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
šv. Mišios Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
joje. Dalyvavo visos kuopos su 
vėliavomis. Kun. K. Trimako 
jautrus pamokslas iškėlė žmo
gaus vertybes ir įsipareigo
jimą sekant Kristų. Po Mišių 
— akademija, kurią pravedė 
Romas Bublys. Kun. G. 
Kijauskas sukalbėjo maldą. 
Vyko įžodžiai, moksleivių ir 
jaunučių Maironio montažas 
ir Gintės Damušytės paskai
ta. 

Nuoširdus ačiū kun. dr. 
Kęstučiui Trimakui ir Edžiui 
Razmai už jų mintis, gerą 
nuotaiką, nuolatinį šypsnį ir 
tai, kad mūsų darbas ir tikslas 
Kristuje nėra bergždžias. 

Nijolė Balčiūnienė 

NERINGOS 
STOVYKLA 

Neringos ateitininkų sto
vykla bus rugpjūčio 15-28 die
nomis. Registracijos anketos 
gaunamos pas Vilių Dundzi-
lą, tel (312)986-9068. Stovyk
los m o k e s t i s 180 dol . 
Registraciją veda B. Tutinai-
tė, 15 - I Hotarth Circle, 
Cockeysville, MD 21030, telef. 
(301)666-7183. 

KALIFORNIECIAI 
KVIEČIA 

Kalifornijos ateitininkų sto
vyklos organizatoriai malo
niai kviečia visus JAS ir MAS 
sąjungų narius, ir šiaip lietu
viškai kalbantį jaunimą, nuo 8 
iki 17 metų amžiaus, dalyvau
ti Kalifornijos ateitininkų sto
vykloje. 

Stovyklausime nuo šešta
dienio, rugpjūčio 21 d. iki sek
madienio, rugpjūčio 29 die
nos. 

Stovyklavietė parinkta ne
toli San Diego, pietinėje Kali
fornijoje, maždaug 1.5 vai. ke
lio automobiliu nuo Los 
Angeles miesto. Visus atvyks
tančius svečius mielai paglo
bosime ir į stovyklavietę nu
vežime. Kviečiame lietuvišką 
jaunimą pasinaudoti gražio
mis atostogomis Vakaruose ir 
padraugauti su Kalifornijos 
JAS ir MAS nariais. 

Visas stovyklos infor
macijas teikia Julius Rauli-
naitis, 1502 EI Rito, Glendale, 
Calif. 91208, telef.: 213—244-
0654. 

ATEITININKŲ 
F E D E R A C I J O S T A L K A 

PASIUNTINYBEI 

Lietuvos pasiuntinybės Wa-
shingtone rūmų būtino re
monto reikalams Ateitininkų 
federacijos valdyba paskyrė 
100 dol. Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų atnaujinimu rūpina
si Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir J.A.V. Lietuvių Bendruo
menės valdybų sudarytas 
komitetas, kurio pirmininku 
yra dr. Jonas Genys. 

APIE ŠEIMOS 
ŠVENTĘ 

Visi laukiame Sekminių sek
madienio, gegužės 30 d., kada 
Ateitininkų namuose įvyks 
ateitininkų šeimos šventė. Ši 
metinė visų Chicagos atei
tininkų šventė prasideda šv. 
Mišiomi8 11 v.r., kurias atna
šaus ir pamokslą sakys "Atei
ties" žurnalo vyr. redaktorius 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Šventės programoje savo kū
rybą skaitys poetas Bernar
das Brazdžionis, o iš jo eilė
r a šč ių s u k u r t a s d a i n a s 
dainuos jaunas muzikas, stu
dentas Darius Pol ika i t i s . 
Pasirodys ir mažų piemenukų 
būrelis su nuotaikingomis dai
nomis — tai Pr. Dielininkai-
čio kuopos jaunučiai. Šei
mininkės ruošia šiltus pietus, 
ir joms svarbu žinoti dalyvių 
skaičių. Rengėjai labai prašo, 
kad savo šeimai šiltus pietus 
užsakytumėte kuo anksčiau 
(jau šį savaitgalį!) skambin
dami Marytei Saliklienei, tel. 
737-1258 arba Mildai Tamu-
lionienei, tel. 246-5390 (skam
binti po 6 v.v.). Namų užvaiz
dą t a ip pat prašo, kad . 
atvažiavus į Ateitininkų na
mus automobilius statytumė
te ne ant žolės, bet tik vienoje 
kelio pusėje (tada bus leng
viau išvažiuoti). 

M O K S L E I V I Ų 
D Ė M E S I U I 

Norintieji vykti į MAS CV 
ruošiamą vasaros stovyklą 
Dainavoje, prašomi įsidėmė
ti: 

Stovykla vyks nuo birželio 
20 d. iki liepos 4 d. Registruo
tis iki birželio 5 d. pas Daivą 
Barškėtytę, 6640 S. Talman, 
Chicago, IL 60629 arba Vilių 
Dundzilą, 6443 Clarendon 
Hills Rd., Apt. 210-J, Claren
don Hills, IL 60514, tel. 312-
986-9086. 

Šeštadienį, gegužės 22 d. 
nuo 2 iki 4 vai. p.p. Jaunimo 
centre vyks sveikatos patik
rinimas. Kartu bus galima 
užsiregistruoti kelionei auto
busu. Turintieji klausimų 
skambinkite, bet kuriam MAS 
CV nariui. Iki pasimatymo 
stovykloje! 

Daiva 

um u 
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K a s pigiau 
n e i grybai? 

Tai JAS vasaros stovykla. 
Juk vienam vaikui kainuoja 
tik 46 c. už valandą. Už šiuos . 
centus stovyklautojas gauna ' 
ne tik 5 kartus kasdien paval
gyti, bet ir patyrusių moky
tojų globoje praturtina savo ži
nių lobyną. Registracijos 
terminas jau artėja, tad dabar 
skubėkite registruotis! 

Tiktai kovodamas žmogus 
gali pasiekti didžiausios gero
vės ir laimės. 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St . Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

J a u n ų j ų A t e i t i n i n k ų s ą j u n g o s š ių 
m e t ų v a s a r o s s t o v y k l o s ženk le l i s . 

S T O V Y K L A U T O J A I ! 

Į moksleivių ir jaunučių atei
tininkų stovyklas Dainavoje 
vykstantieji čikagieciai ke
lionei autobusu registruojasi 
pas Vilių Dundzilą, 6443 Cla
rendon Hills Rd. Apt. 210-J, 
Clarendon Hills, II. 60514, tel. 
(312) 986-9068. Registruotis 
iki birželio 10 d. įmokant 10 
dol. negrąžinamą registra
cijos mokestį. Autobuso pilna 
k a i n a 30 dol., į s k a i t a n t 
registracijos mokestį (jei susi
darys 39 keleiviai), sumo
kama iki birželio 10 d. moks
leiviams, o birželio 20 d. 
jaunučiams. Čekius rašyti: 
Lithuanian Catholic Youth 
Association "Ateitis". 

Moksleiviai išvyksta sek
madienį , birželio 20 d., 7:45 
v.r. nuo Jaunimo centro ir 
sugrįžta sekmadienį, liepos 4 
d., 7 vai. vak. 

Jaunučia i išvyksta sekma
dienį, liepos 4 d., 7:45 v.r. nuo 
Jaunimo centro, o sugrįžta 
sekmadienį, liepos 18 d., 7 vai. 
vak. 

Vilius 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 1 st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Va! pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1 -4 i1 

7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159J 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p,| 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 S* Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

'71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penk: 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page »06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAK5EVIČIUS 

JOK S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALSIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, UI. 60120 
Valandos pagal susitar"--; 

Tel. 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGU 

Ofisai: 
' 111 N O . VVABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

\ 

Ofs. PO 7-60OO, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-O700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai., antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir še$t uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

balandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir seštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai: pirm., antr. ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro. 

Tel. — 778-3400 



r Pabaltiečių skausmo ir 

LAISVĖS DIENA 
Stovime prie liepto į birželį. 

Tai gražus ir labai mielas mė
nuo, tačiau lietuviams jis kelia 
be galo šiurpius prisiminimus 
ir ypač primena tautai nelai
mingus 1940-1953 metus. Prieš 
akis iškyla baisūs ano meto 
įvykiai, kurių ir po keturias
dešimties metų negalime pa
miršti: ultimatumai, rusiškų 
tankų kolonos, suėmimai, kan
kinimai kalėjimuose, trėmi
mai, žudymai, masiniai ir 
paskiri kapai... 

Tremiama ir žudoma buvo 
ne vien tiktai 1941 metais. 
Okupantai vėliau ruošė tokius 
šiurpius dalykus jau nebūtinai 
birželio mėnesiais. 1941 m. bir
želio mėnesį buvo tiktai trėmi
mų pradžia, savotiška "uver
tiūra". Ir vokiški naciai 
lietuvių ir Lietuvos gyventojų 
neglostė. Iš viso per 12 metų 
vieni ir kiti okupantai išnai
kino trečdalį Lietuvos gyven
tojų. 

Suėmimai , deportacijos, 
žudymai palietė visas Lietu
voje gyvenančias tautas, bet 
labiausia lietuvių tautos elitą, 
rinktinius žmones: mokytojus, 
studentus, visuomenės veikė
jus, dvasininkus, specialistus, 
va ld in inkus , tarnautojus, 
ūkininkus bei valstiečius. 

r 
• 

• 

Bet apie birželinius įvykius 
kažin ar turim reikalo kalbėti? 
Ką čia naujo galima pasakyti? 
Juk beveik kiekviena mūsų 
šeima yra skaudžiai nukentė
jusi. Kiekvienas lietuvis žino, 
kaip įvykiai prasidėjo, kaip jie 
tęsėsi ir kuo baigėsi. 

Kalbėti turime apie tai dau
giau svetimiesiems, kaip pa
tys sau. O kalbėti ir aiškinti, 
kas dedasi Sovietų kraštuose, 
turime dėl to, kad Vakarų kraš
tuose vis dar yra didelis gy
ventojų skaičius, kuris Sovietų 
atnešamų žiaurumų nežino ar 
labai mažai težino. Vakaruose 
vis dar yra pakankamai daug 
žmonių, net ir intelektualų tar
pe, kurie bolševikus bei sovie
tinius rusus vis dar laiko 
"neblogais žmonėmis", nešan
čiais "išlaisvinimą paverg
toms tautoms bei nuskriaus
t i e s i e m s , k e l i a n t i e m s 
medžiaginę vargstančiųjų 
"gerovę" ir pan. 

Tenka labai apgailėti, kad 
didelė amerikiečių ir kitų tau
tų gyventojų dalis lengvai 
pas iduoda sovietinei pro
pagandai, nukreiptai prieš 
branduolinius ginklus, prieš 
atominį apsiginklavimą ar iš 
viso prieš apsiginklavimą, net 
prieš branduolinės energijos 
gamybą. Užtenka Sov. agen
tams Vakaruose "paspausti 
mygtuką" ir vienu metu pasi
pila tūkstančiai demonstrantų 
už Sovietų reikalus New Yor-
ke, Paryžiuje, Londone, Romo
je ir kituose pasaulio centruo
se. 

Nereikia perdaug stebėtis, 
kad Sovietų agentams pavyks
ta suklaidinti vargingesniuo-
8ius gyventojų sluoksnius, dar
bininkus ar bedarbius. Jie 
daugiau vargsta ir todėl kai 
kurie galvoja apie geresnį gy
venimą "socialistinėje sant
varkoje", kurią perša Krem
liaus agentai. Blogiau, kai 
Sovietų propaganda ir niekuo 
neparemtais pažadais patiki 
intelektualai ir kai kurie aukš
ti dvasininkai. 

Turime galvoje neseniai 
Maskvoje įvykusią "religinių 
darbuotojų" konferenciją, į ku
rią buvo nuvykusios iš įvairių 
laisvojo pasaulio šalių musul
monų, budistų ir kai kurių kri
kščionių grupių delegacijos ar 
atstovai. Jie pasisakė prieš 
atominių ginklų gamybą ir jų 
panaudojimą, tačiau išimtinai 
kalbėjo tik prieš amerikiečių 
branduolinius ginklus, nutylė
dami rusų pagamintuosius. 
Buvo balsų, kurie kalbėjo prieš 
nuodingų dujų gamybą Ameri
koje, bet niekas nepriminė fak

tų, kad Sovietų Sąjunga tur i 
pasigaminusi 13 kartų dau
giau nuodingų dujų, kaip JAV-
bės, ir kad Amerika nuodin
gas dujas pradėjo gaminti t ik 
tada, kai patyrė, kad rusai j au 
yra smarkiai pasiruošę nuo
dingų dujų vartojimui karo at
veju. 

Nereikia perdaug nustebti, 
kad įvairiose Sovietų šaukia
mose "taikos" konferencijose 
kartais dalyvauja ir kai kurie 
okupuotosios Lietuvos dva
sininkai. Aplinkybės žinomos 
— ką veiks jie nedalyvavę... 
Kartais jų parašai (ne visada 
pačių ranka pasirašyti, daž
niau valdžios pareigūnų iš
spausdinti) atsiranda po įvai-
r i a i s a t s i š a u k i m a i s , 
nukreiptais prieš Vakarų vals
tybes. Tačiau labai keista, ka i 
komunistams pavyksta suve
džioti tokius dvasininkus, ka ip 
žinomą JAV-bių protestantų 
pamokslininką Billy Graham, 
kuris neseniai lankėsi Mask
voje ir dalyvavo Kremliaus 
agentų suorganizuotoje pa
saulinėje religinių darbuotojų 
konferencijoje, kuri iš tiesų bu
vo ne kas kita, kaip propagan
dinė tribūna prieš Ameriką. 

Vakarų pasaulio ir pačios 
Rusijos žmones be galo nuvylė 
B. Grahamo pareiškimas, esą 
Sovietų Sąjungoje esanti reli
ginė laisvė. 

PRALAIMĖJIMAI GYVENTOJŲ 
MAITINIME 

Sovietai, išnaudodami liaudį, apgauna save 

Rimties valandėlei 

PIRMOJI PRIEŽASTIS 

Birželio įvykių minėjimas 
kaip tik ir uždeda mums parei
gą informuoti nelietuvius apie 
tai, kas vyko ir kas dabar 
vyksta okupuotoje Lietuvoje. 
Tiesa, masinių trėmimų, ka ip 
buvo prieš keliasdešimt metų, 
dabar nebėra, nėra ir fizinio 
genocido, tačiau yra nemažes-
nio baisumo dvasinis genoci
das, kietas žmogaus teisių ir 
ypač religinės bei sąžinės lais
vės pažeidimas. 

Šia proga reikia gerą žodį 
pasakyti apie JAV Liet. Bend
ruomenės vadovus, kurie pasi
ryžo š.m. birželio trėmimų su
k a k č i ų m i n ė j i m o p r o g a 
pravesti JAV Kongreso jung
tinę rezoliuciją , kuri turėtų įs
tatyminę galią. Patvir t inta 
Senate ir Atstovų rūmuose, ji 
taptų šalies įstatymu, pagal 
kurį JAV prezidentas kasmet 
skelbtų birželio 14 d. Pabaltie
čių Laisvės diena panašiu bū
du, kaip buvo p a s k e l b t a 
Afganistano diena. 

JAV Senate narys Jesse Hel-
mes (R. - N.C.) JAV-bių Sena
tui pateikė rezoliuciją (SJ Res. 
172). Tokio pačio turinio rezo
liuciją H J 386 JAV Atstovų rū
mams pateikė ir Atstovų rūmų 
narys Henry J. Hyde (R-IL). 

Rezoliucijos tekste nusako
ma, kad Pabaltijo valstybės — 
Lietuva, Latvija ir Estija — bu
vo nepriklausomos valstybės, 
toleravusios politines bei reli
gines laisves. Pabaltijo valsty
bės buvo suvereninės valsty
bės, kitų valstybių pripažintos, 
Tautų sąjungos nariai. Pabal
tijo kraštų žmonės turi savo 
tautines kalbas, savus papro
čius, skirtingus nuo rusų. To
liau rašoma, kad 1940 m. So
vietai jėga i nko rpo ravo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją į sa
vo valstybę. Nuo to laiko pa-
baltiečiai yra persekiojami, tre
miami, jų žmogaus teisės 
laužomos. JAV-bės, kaip lais
vės idėjos gynėja, prisimena 
pavergtus Pabaltijo kraštus ir 
birželio 14-ją kiek vieneriais 
metais skelbia "Pabaltijo lais
vės dieną" (Baltic Freedom 
Day"). 

Rezoliucijos žodžiai teisingi, 
gražūs, pabaltiečiams tiek 
tėvynėje, tiek išeiv-'joj* labai 
mieli. Taigi reikia visomis 
išgalėmis JAV LB-nės akciją 
šiuo reikalu paremti, bent jau 
visiems skubiai rašant laiškus 
savo kongresmanams bei 
sena tor iams, kad jie pa 
remtų minėtų rezoliucijų pro
jekto priėmimą, kad jis taptų 
valstybės įstatymu. 

6. kv. 

Sovietai didžiuojasi, kad jie 
vieni 1941-45 m. laimėjo karą 
prieš Vokietiją. Betgi t ame 
kare sovietams labai daug 
padėjo Vakarai n e tik savo 
karinėmis pajėgomis, bet ir 
ekonominiais ištekliais. Sovie
tai to karo metu iš Vakarų 
gavo per 20 bil. dolerių ekono
minės paramos, nes vien JAV 
jiems davė per vienuolika bili
jonų dolerių. Po karo sovietai 
iš V. Vokietijos gavo 10 bil. 
dolerių karo reparacijų, o an
t ra tiek jie patys prisiplėšė iš 
okupuotų kraštų gyventojų. 

Po tokių laimėjimų ir gausy
bės turtų prisiplėšimo sovie
tai ekonominiu atžvilgiu galė
jo atsistoti pirmoje vietoje 
pasaulyje. J u k ir be tų gautų 
bilijonų dolerių, jie valdo 
derlingus Urkainos, Pabaltijo 
ir Sibiro plotus, naftos ir gazo 
šaltinius, visokias metalų ir 

•mineralų kasyklas . Bet Sovie
tų Sąjungos liaudis — vergai 
gyvena dideliame skurde. Ir 
pa tys sovietai prisipažįsta, 
kad Sovietų Sąjunga yra 
atsilikęs kraštas ir iš Europos 
rinkos prašo maisto produktų 
parduoti papiginta kaina. 

Kanados dienraščio „Toron
to Star" korespondentas G. 
Ut t ing (T.St. 1982.111.18, A.24) 
a p r a š o Sovietų sąjungos 
ekonominius sunkumus. J is 
savo straipsnyje — Sovietai 
pralošia mūšį savo gyventojų 
maitinime, — sako, kad sovie
ta i savo 1981-85 m. penkme
tyje numato didesnius derlius, 
kurių nebuvo iki šiol. J i e ir 
anksčiau numatydavo metinį 
derlių apie 240 mil. tonų, bet 
praktiškai gaudavo apie 175 
mil. tonų arba trečdaliu 
mažiau. Trūkstamą javų kiekį 
turėjo prisipirkti iš Vakarų, 
ypač iš JAV. Nors sovietai 
kasmet giriasi visokiais laimė
j imais ir visose srityse, bet 
gyvenimo prakt ika rodo, kad 
jie yra atsilikę, ypač žemės 
ūkyje. Carų laikais nebuvo že
mės ūkio technikos, o javų, 
duonos užteko sočiai. 

1981 m. Sovietų Sąjungos 
komunistų partija apskai
čiavo, kad derlius bus 239 mil. 
tonų, o buvo tik 174 mil. tonų 
a rba 28% mažiau. Trūkstamą 
javų kiekį teko prisipirkti 
Vakaruose. Tam tikslui reikia 
surast i vertingos Vakarų 
pasaulio valiutos arba mesti į 
rinką aukso atsargas. Sovietų 
vergai kasmet iškasa apie 300 
tonų aukso. Tuo atžvilgiu 
Sovietų Sąjunga stovi antroje 

J . VAICELIUNAS 

vietoje po P. Afrikos. Jei ne 
vergai ir ne auksas, tai sovie
tų liaudžiai tektų dar daugiau 
pabadauti, negu ji badauja 
dabar. 

Vargingieji pavergtos Lietu
vos gyventojai rašo, kad jie 
per savaitę dažniausia valgo 
sriubą su duona. Tik sekma
dieniais išsiverda mėsos, jei 
jos gauna nusipirkti. Kadangi 
valdiškose krautuvėse ne 
visada galima gauti maisto 
produktų, tai tenka jų ieškoti 
ir pirkti turguje iš kolcho-
zininkų, mokant už sviesto kg 
5 rublius, už mėsos kg 4-7 
rublius, už 4 savaičių paršiu
ką 50 rublių. Sunku tuos 
maisto produktus nupirkti, nes 
nevisi darbininkai per mėnesį 
uždirba 100 rublių, o pensinin
kai gauna tik 40 rublių. Net 
karo invalidai (be kojos ar be 
rankos) gauna pensijos tik 40 
rublių į mėnesį. J ie iš to negali 
pragyventi. Kad apsigintų 
nuo bado, jie kartais gatvėje 
pardavinėja rūkalus. Komu
nistinė valdžia tokius invali
dus areštuoja ir grūdžia į lage-
r i u s k a i p s p e k u l a i n t u s . 
Inva l ida i ten ka r t a i s ir 
pamaištauja. Esą, Stalinas 
mus padarė invalidais, o 
dabar negauname nė kareiviš
ko davinio. Jie sako, kad jie 
nebijo būti sušaudyti. Neberei
kėtų kęsti bado ir kitokių var-

| gų, kuriuos užkrauna invali
dumas. Tai partijos atpildas 
už komunistinės tėvynės gyni
mą. 

Apie pavergtos Lietuvos 
karo invalidus rašo socialinio 
a p r ū p i n i m o m i n i s t r ė J . 
PaceviČienė: „Dėkingumą ir 
pagarbą jaučiame tiems, kurie 
apgynė mūsų Tėvynės laisvę 
i r n e p r i k l a u s o m y b ę 
s u n k i a u s i a m e i š k a r ų " 
(M.G.1981.Nr.3). Bet lietuviai 
kariai, kurie dalyvavo tame 
kare sovietų daliniuose, mūsų 
tėvynės Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės neapgynė. 
Tie kar ia i a p g y n ė Rusi
jos laisvę, o dabar tie invali
dai gauna 40 rublių į mėnesį. 
Kiek Lietuvoje y ra sovietinės 
armijos invalidų — nepasaky
ta. Sakoma, kad per pastaruo
sius dvejus metus 300 karo 
invalidų buvo pagerintos 
gyvenimo sąlygos, bet nepa
sakyta, kiek jie gauna į mėne
sį ir ar jie iš tos pensijos gali 
normaliai pragyventi. Sunku 
su viena koja a r su viena 

ranka invalidui vaikščioti su 
krepšeliu po turgų, kad 
nusipirktų bulvių ar kitokių 
produktų, o namie invalidams 
sunku tą maistą pasigaminti 
— paruošti valgį. Kad Sovie
tų Sąjungos žmogus, ypač 
invalidas, galėtų normaliai 
pragyventi, jis turėtų gauti 
300-400 rublių į mėnesį. Tiek 
Sovietų Sąjungoje niekas 
negavo ir negaus, neskaitant 
aukšto rango komunistų. Jei 
karo invalidai gali veltui 
pavažiuot i priemestiniais 
traukiniais, tai tik saldainis 
prie jų labai skurdaus gyveni
mo. 

Gerai uždirba Sovietų Są
jungos darbininkai, kurie į 
mėnesį gauna 175 rublius. Jei 
jie nevalgytų ir nė kapeikos 
neišleistų kitur, jie per 7 metus 
sutaupytų pinigų nusipirkti 
automobilį Volgą, kuris 
kainuoja 15,000 rublių. 

Sovietų Sąjungoje nėra 
maisto kortelių, nėra pakanka
mai nei maisto produktų, nei 
daržovių. Vasarą žmonės sriu
bos išsiverda iš dilgėlių. 0 iš 
ko sriubos išsivirti žiemą? Jei 
vasarą miesto gyventojai 
mažai gauna daržovių, tai dar 
sunkiau nusipirkti žiemą. 

Sovietai kasmet iškasa 300 
tonų aukso. Auksas žemėje 
nieko nekainuoja, jo iška-
simas ir apdirbimas yra labai 
pigus. Lieka tik jį brangiai 
parduoti. Vertingos valiutos 
sovietai įsigyja ir kitais 
keliais: iš vakariečių turistų, iš 
muitų už dovanų siuntinėlius, 
iš Vakarų grįžusių pensinin
kų čekių, iš Vakaruose miru
sių palikimų ir t.t. Nežiūrint to 
visko, sovietai Vakarams yra 
skolingi 15 bil. dolerių. Jie tų 
skolų nepajėgia ar nenori 
mokėti, o vis daugiau nori 
pirkti iš Vakarų kreditan. 
Sovietai iš praktikos žino, kad 
nemažai tų kreditų atitenka jų 
naudai. Jie pasigrobia ne tik 
tuos Vakarų bilijonus dolerių, 
bet dar vakariečius gerokai 
i š p l ū s t a k a p i t a l i s t a i s , 
imperia l is ta is , buržujais, 
išnaudotojais ir kitais epite
tais. Vakariečiai jau priven
gia sovietams prekes parduoti 
skolon, nes mato, kad sovietai 
ir kiti koministai tų skolų 
mokėti nenori. Lenkijos komu
nistinė valdžia skolų turi apie 
27 bil. dolerių. J i skolų nemo
ka, nes neturi iš ko mokėti. 
Sovietai savo skolas galėtų 
išmokėti auksu, bet jie tų skolų 
nemoka, nes, laikui bėgant, 

Tie, kurie tyčiojasi iš prie
žastingumo dėsnio, sako, kad 
ir ta tikinčiųjų vadinama pa
saulio priežastis pagal tą patį 
priežastingumo dėsnį turėjusi 
gauti savo buvimą iš kito. Pri-
leiskime, kad pasaulio buvi
mo priežastis savo buvimą ga
vusi iš kitos priežasties. 
Tačiau taip einant iš padari
nio į priežastį, negalima eiti 
iki begalybės. Vis vien turime 
rasti pirmąją priežastį, turin
čią buvimą iš savęs. Jeigu to
kios pirmosios priežasties ne
būtų, tai nebūtų būtybių, 
kurios iš savęs buvimo neturi. 
Taigi nebūtų nė šio pasaulio 
su jo būtybėmis. Bet kadangi 
pasaulis ir visokios jo būtybės 
yra, tai tini būti ir tokia būty
bė, kuri davė joms buvimą. To
ji pirmoji priežastis, turinti bu
vimą iš savęs, davusi visoms 
kitoms būtybėms buvimą, yra 
Dievas. 

Tokią išvadą apie pirmosios 
visų daiktų buvimo priežastį 
galima suvokti ne tyrimais, 
bandymais, o tik sveiku pro
tu. Tačiau, jei ši išvada, ro
dos, taip prieinama visiems, 
yra paneigiama, tai įvyksta ne 
dėl to, kad ji būtų nesuvokia
ma arba sunkiai suvokiama, o 
tik dėl to, kad kai kam Die
vas, jo buvimas yra nepato
gus. 

Yra tam tikros moralinio po
būdžio priežastys, kurios vir
šija proto nurodymus. Apie to
kius labai aiškiai kalba šv. 
Pauliaus apaštalas laiške ro
mėnams: "Tai, kas gali būti ži
noma apie Dievą, jiems aišku, 
nes Dievas jiems tai leido su
prasti. Jo neregimosios ypaty
bės — jo amžinoji galybė ir 
dievystė — nuo pat pasaulio 
sukūrimo aiškiai suvokiamos 
protu iš jo kūrinių, taigi jie ne
pateisinami. Pažinę Dievą, jie 
jo kaip Dievo negarbino, jam 
nedėkojo, bet pasiklydo minti
mis, ir neišmani jų širdis ap
temo. Besigirdami esą išmin
tingi, tapo kvaili". (Rom. 19 — 
22). 

tikisi jas anuliuoti. Sovietai 
turi ir vertingos valiutos, bet 
ta valiuta jiems reikalinga 
vesti karams, revoliucijoms. 
Vakarų pasaulio valstybės, 
kurias valdo socialistai, dar ir 
dabar duoda paskolas Mask
vai. V. Vokietija slaptai vėl 
suteikė sovietams 640 mil. 
dolerių kreditų (Drg. 111.17, Nr. 
60,1 p.). 

Kaip sovietai besigirtų savo 
laimėjimais, Kanados spauda 
teisingai pastebi, kad sovietai 
pralošia mūšį savo gyventojų 
maitinime. 

Dievo neigimas, kurį taip 
propaguoja ateistai, priešta
rauja sveikam protui. Tą tiesą 
randame ir Šv. Rašte, kur 13 
psalmėje pasakyta: "Neišmin
tingasis sako savo širdyje: Nė
ra Dievo" (Ps. 13, 1). Atkreip
kite dėmesį į šiuos Šv. Rašto 
žodžius: Neišmanėlis neigia 
Dievą savo širdyje, ne prote. 
Dievo neigimas nėra proto, o 
širdies dalykas, kitaip tariant 
Dievas neigiamas ne dėl to, 
kad protas įrodytų, jog jo nė
ra, bet tik dėl to, kad į piktą 
palinkusi jo širdis nenori pa
klusti Dievui, jo valiai, reika
laujančiai tam tikro gyveni
mo būdo, laikymosi tam tikros 
moralės, kuri sugedusiai šir
džiai yra nepriimtina. 

Tikras mokslas nėra ir ne
gali būti priešingas Dievo bu
vimui. Mokslas yra ne kas ki
ta, kaip pasaulyje ir jo 
daiktuose esančių tiesų sura
dimas, atskleidimas. O tos tie
sos yra ne kas kita, kaip am
žinosios Tiesos atspindys. Jos 
negali vesti nuo Dievo, o prie
šingai, gilesnis mokslo tiesų 
pažinimas veda į Dievą. Tei
singai yra pasakęs žymus 
anglų mokslininkas Bakonas 
Verulamietis, kad "tik pavir
šutiniškas mokslas galbūt, 
veda šalin nuo Dievo, bet pa
grindinis dalykų pažinimas 
artina prie Dievo". 

J. V. 

DAR VIENAS 
KOMUNIZMO 

"LAIMĖJIMAS"? 

Kamuojama ekonominės 
krašto stagnacijos ir išalkusi 
vakarietiškos valiutos, Kubos 
komunistinė valdžia svars
tanti ribotomis sąlygomis į sa
lą grąžinti šiek tiek kapitaliz
mo. Pasak JAV diplomatų, 
kubiečių pareigūnai jiems pra
sitarę apie galimybę atskirti 
tam tikrą "laisvą zoną" pre
kybos įstaigoms ir liuksusi
niams viešbučiams, kurie ga
lėtų pritraukti kraštui taip 
reikalingos svetimos valiutos. 
Į šią kapitalizmo zoną būtų 
įsileidžiami ir lošimo namai, 
kuriais taip pasižymėjo senoji 
Kuba prieš Castro. Tačiau kad 
vietiniams gyventojams ne
kiltų kokių nors "kontrarevo-
liucionieriškų minčių", į zoną 
koją įkelti turėtų teisę tik tie, 
kurie joje dirba. 

Tai dar vienas pavyzdys, 
kaip "geniališkai" komunis
tai kuria savo "beklase visuo
menę"... 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS R A M O J U S 
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svaidomasi ir kokios didelės viltys dedamos anais 
„šaltojo karo" laikais. Todėl, vieksniams įtaigojant, 
ne be reikalo tikėjomės, kad laisvės aušra Lietuvai 
ne už kalnų, kad grįšim į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Dargi kpt. Hamer buvo tos divizijos karinin
kas , kuriai už pasižymėjimus Antrojo pasaulinio 
karo metu mūšiuose su japonais buvo suteiktas 
„Auksinio kryžiaus" žymuo. Tad tokio žmogaus 
pareiškiami teikė dar daugiau vilties. Tačiau bėgan
čio gyvenimo eiga parodė, kad tie gražūs ir drąsinan
tys žodžiai liko tik tuščiu pažadu, nes šio krašt- poli
t ika netrukus pakrypo visai kita linkme. 

Kur šiandien toji J A V Tautinės gvardijos 33 
divizijos 228 pulko G kuopa? Kur tie jos karininkai, 
atvykdavę ne tik į Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimus, bet ir į „Draugo" piknikus, anais 
laikais sutraukdavusius tūkstantines minias ne tik 
lietuvių, bet ir jų draugų? 

I I I S K Y R I U S 

Iš šių akimirkų skaitytojui gal atrodys, kad mes 
1950-52 metais buvom užsidarę Cicero priemiesčio 
gethe tarp fabrikų, karčiaminių „šventovių", pasken
dę įvairiose diskusijose literatūrinėmis, žurnalistinė
mis ir kitomis temomis ir niekur toliau neprasi-
veržėm į Chicagos ir apylinkių . platumas; 
nepakeliavom iš Cicero lietuvių Šv. Antano parapi
jos ribų, kartais savaitgalių metu bičiulio Česlovo 

Grincevičiaus bute pasiklausę geros klasikinės plokš
telių muzikos, kurią jis taip mėgo ir svečiams bei 
draugams demonstravo. 

Anaiptol, gyvenimas riedėjo plačiomis vėžėmis. 
Prasiveržimai, iškeliavimai būdavo dažni, ypač 
savaitgaliais. Tada dar nebuvo toks garsus Mar-
ąuette Parkas, didžiausio pasaulyje lietuvių telkinio 
aureolę išlaikęs iki dabarties dienų, nors ir bandy
damas nenusileisti sparčiai augančiam Lemontui, 
kuriame bene pirmasis apie 1953 metus kietu darbu 
kūrėsi rašytojas ir mano karo dienų kelio bendra-
žygininka8, dabar jau amžiną atilsį Marius Katiliš
kis. 

Tais metais, šalia Marquette Parko, labiausiai 
skardenosi šių lietuviškų telkinių plačiojoj Chicagoj 
vardai: Westside, Bridgeportas, Town of Lake, 
Brighton Parkas, o kiek mažiau — Roselandas, 
Northside, kur turėjau artimą bičiulį — pas senosios 
emigracijos gimines apsigyvenusį jaunimo litera
tūros kūrėją, poetą Joną Minelgą. 

Tačiau 1949-52 metų laikotarpyje ypač jaunimą 
ir viengungius kažkaip labiausiai traukė Chicagos 
VVestside. Ir gal ne tik dėl to, kad čia gyvavo lietuvių 
marijonų vadovaujama Aušros Vartų parapija su ne 
taip jau ypatinga architektūra ar menu pasižymin
čia bažnyčia; kad stovėjo dienraščio „Draugo" 
redakcijos, administracijos, spaustuvės ir lietuvių 
marijonų vienuolyno rūmai. Aišku, visa tai, nors ir 
neperdidžiausiam VVestsidės lietuviškam telkiniui 
teikė tam tikro orumo. Jaunimui, viengungiams ir 
jaunesnioms lietuvių poroms, visiems tiems, kurie 
mėgo savaitgaliais po sunkaus savaitės darbo pabū
ti tarp lietuvių ir pasišokti, tuo viliojančiu objektu 
buvo 1949 metais toje pat Westsidėje Anatolijaus 
Kairio atidaryti viliojančio vardo Tremtinių namai. 
Kai aš iš New Yorko persikėliau į Cicero, tie Tremti
nių namai jau turėjo maždaug vienerių metų isto

riją, taigi įsipiiietinę tų lietuvių tarpe, kurie į Chica-
gą atvyko 1949 metais ar anksčiau. J au gal ne viena 
būsimoji lietuviška pora suspėjo Tremtinių namuose 
susipažinti, įsimylėti ir abipusę lietuvišką šeimą 
sukurti. Gal ir pats buvęs Tremtinių namų savinin
kas A. Kairys nežino, kiek ten lietuviškų porų susipa
žino ir šeimas sukūrė. Metraščiuose bus įrašyta ir 
tai, kad tais laikais, maždaug iki 1960 metų, daugiau
sia lietuviškų porų vedybų Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje bus palaiminęs ilgametis tos parapijos 
rezidentas kun. Adolfas Stasys, man pažįstamas dar 
iš Panevėžio laikų, kai jis buvo tenykštės mergaičių 
gimnazijos kapelionas. Jaunas, gražus ir žvalus 
kapelionas. 

Pirmą kartą į Tremtinių namus vieną šeštadie
nio popietę nuvažiavom kartu su Aloyzu Baronu. 
Abu buvom viengungiai, abu to paties Biržų krašto 
sūnūs, neboja nei alaus, nei saliūnų tvaiko. Iš išorės 
daugiau sandėlį primenančių Tremtinių namų biz
nio pagrindą sudarė apačioje įrengtas saliūnas su 
ilgu baru. Šalia buvo pora mažesnių salių posė
džiams, suėjimams, o viršuje — didžioji salė 
šokiams, mažesnės apimties literatūros vakarams, 
koncertams ir kitos rūšies kultūriniams renginiams. 

Apsukrus Anatolijus Kairys netrukus čia iš 
Daytono miesto atsikvietė populiarų Balio Pakšto 
orkestrą. Todėl savaitgaliais į eilinius šokius 
susirinkdavo po kelis šimtus jaunimo ir įvairaus 
amžiaus viengungių. Tremtinių namai tais laikais 
buvo miniatiūrinė, patraukli Lietuvos respublika, o 
lietuviški laikraščiai jų garsą paskleisdavo toli, toli. 
Todėl ir iš kitur atvažiavusieji į Chicagą neužmirš
davo užsukti į Tremtinių namus. Ten daugeliu atve
jų atsinaujindavo senos pažintys ir užsimegzdavo 
naujos, nes pinigų važinėti po Floridas, Havajus ar 
Bahamas tada dar beveik niekas neturėjo. 

(Bus daugiau) 

i 
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Kun. Pranas Skrodenis, MIC, — 
jubiliatas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

DIEVO IR ŽMONIŲ 
TARNYBOJE 

Kun. Prano Skrodenio kunigystės 
50 metų sukaktis 

studijuoti į Katalikų universi
tetą Waahingtone, D. C , kur 
gilino teologiją ir kanonų tei
se. 

Baigęs studijas ir pasiruo
šęs sielovados darbui, jaunas 
kunigas P. Skrodenis skiria
mas pastoraciniam darbui į 
Kenoshos, Wis. Šv. Petro pa
rapiją, kuri tuo metu turėjo 
daug lietuvių parapiečių. Vė
liau ėjo klebono pareigas Auš
ros Vartų parapijoje Chicago-
je, ilgą laiką toje pačioje 
Kenoshoje ir Milwaukee, Wis., 
Šv. Gabrieliaus parapijose. 

Tarp pastoracinių darbų ir 
vienuoliško gyvenimo jis turė
jo imti ir kitas pareigas. Bū
d a m a s geras administratorius 
ir uolus darbininkas, jis ski
r i amas ekonomo pareigoms į 
Marianapolio mokyklą, kurį 
laiką ir net porą kartų Marian 
Hill8 seminarijon Clarendon 
Hilis, 111. Antrojo karo pabai
goje apie metus laiko turėjo 
pavaduoti kun J . Končių, už
siėmusį Balfo ir pabėgėlių rei
kalais , Mount Carmel, Pa., pa
rapijos klebono vietoj. 

Visose tose pareigose kun. 
Skrodenis atliko savo parei
gas nesiskųsdamas nei svei
ka ta , nei sunkumais, kai rei
kėjo remontuoti parapijos 
pas ta tus a rba bažnyčią. 

1969 m. jis buvo išrinktas 
marijonų Šv. Kazimiero pro
vincijos ekonomu ir tose pa
reigose išbuvo net dvylika me
tų, nors t ada susilpnėjo ir jo 
sveikata — jam reikėjo išgy
venti sunkią operaciją ir pas
kui ištisus kelis mėnesius gy-
d y t i s . B e t i r s u n k i a i 
ken tėdamas kun. Skrodenis 
uoliai atliko savo pareigas, kol 
1981 m. buvo išrinktas naujas 
provincijos ekonomas. 

Nors dėl sveikatos šiuo me
tu jis negali net vaikščioti, 
bet atlieka bent savo kunigiš
kas pareigas, laikydamas šv. 
Mišias ir vienuoliškam gyve
nime melsdamasis kartu su 
kitais. 

Kun. P . Skrodenio kunigys
tės jubiliejus bus minimas ge
gužes 26 marijonų vienuolyne 
prie "Draugo". Jį prisiminti 
suvažiuos jo artimieji, gimi
nės ir draugai ir paminės iš
k i l m i n g o m i s padėkos šv. 
Mišiomis bei pietumis. Jubi
l ia tas ir jo artimieji padėkos 
Dievui už galėjimą atlikti sa
vo kunigiškas pareigas, pa
prašys malonės iškęsti dabar
tinės ligos sunkumus, kuriuos 
tenka aukoti dabar vietoj dar
bų. 

Jubiliatui kun. Pranui Skro-
deniui. MIC, reikia palinkėti 
sveikatos ir Aukščiausiojo pa
laimos tęsti kunigišką gyveni
mą ir aukoti save Kristui ir 
Bažnyčiai, kad evangelinė 
šviesa šviestų šio meto tamsu
moje. J i s pa ts savo šventėje 
melsis už tuos žmones, ku
riuos jis mylli Kristaus dva
sioje. —P. S. 

įvairus žmogaus gyveni
mas. Tai išryėkėja, ka* sueina 
kokia gyvenimo ar darbo su
kaktis, kurioje j au galima 
žvelgti į praeitį ir pasekti nu
eitu gyvenimo keliu. Ypač iš
ryškėja tie darbai kunigystė
je. Ši ta rnyba ir p a t s 
gyvenimas skirtas Dievui ir 
žmonėms, tuose darbuose rei
kia kartais didelio pasiaukoji
mo ir asmeninių troškimų iš
sižadėjimo. 

Ryšku tai yra ir kun. Prano 
Skrodenio, MIC, kely, kuris jį 
vedė jau penkiasdešimt metų, 
nes šių metų gegužės 22 d. 
kaip tik sueina jo kunigystės 
auksinė sukaktis. O jis dirbo 
sielovadoje, t a r n a u d a m a s 
žmonėms parapijose, dirbo ir 
administraciniuose darbuose, 
atlikdamas vienuolijos jam 
pavestus uždavinius. 

Matas Skrodenis, kilęs iš 
Tauragės apylinkės, ir Liudvi
ka Totilytė, kilusi iš Skirsne
munės parapijos, Raseinių 
apskr., sukūrė šeimą ir kūrė 
naują gyvenimą Brooklyne, 
šiame naujo krašto judriame 
mieste. Cia jiems gimė trys sū
nūs: Pranas, Jonas (dabar — 
kunigas ir klebonas Kanka-
kee, 111.) ir Antanas. 

Pranas Skrodenis gimė 1906 
m. vasario 18 d. Brooklyne, N. 
Y., ir buvo pakrikštytas Ange
lų Karalienės lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Pirmuosius 
mokslus ir aukštesniąją mo
kyklą baigė Brooklyne. Trejus 
metus studijavo Cathedral 
College. Bet susipažinęs su 
Marijonų vienuolija ir jausda
mas pašaukimą tarnauti dva
sinėje srityje savo žmonėms, 
jis 1925 m. įstojo į vienuolyną 
ir pradėjo noviciatą Claren
don Hills, 111. 

1927 — 28 metais studijavo 
Lietuvoje Kaune, o grįžęs į 
Ameriką — St. Procopius se
minarijoje, Lisle, 111. Baigęs 
teologijos mokslus, 1932 m. ge
gužės 22 d. buvo įšventintas 
kunigu. Iškilmingas pirmą
sias šv. Mišias atsilaikė savo 
gimtinėje — Brooklyne. 1932 
m. rudenį dar buvo pasiųstas 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
REIKIA 218 

"Drauge" skaitau kronikos 
žinutę, jog dr. Antanas Razma 
gavo iš kongresmano George 
M. O'Brien atsakymą, kad šis 
kongresmanas remia rezoliu
ciją dėl Pabaltijo šalių dienos 
paskelbimo. Tai vienas lašas į 
kietą uolą. Kad rezoliucija pra
eitų Atstovų rūmuose, reikia iš 
viso 218 kongresmanų pritari
mo arba lašų į kietą uolą, kad ji 
būtų pramušta. Lietuvos at
stovo dr. S. BaČkio teigimu 
šiuo metu rezoliuciją yra paža
dėję remti 86 kongresmanai. 
Tikėkime, kad jų atsiras ir dau
giau. Bet reikia veikti. 

Laimingi tie lietuviai, kurie 
gyvena įvairiose valstijose. 
Veiklesnieji, kaip dr. Razma ir 

ėmėsi žygių pasiekti kiekvieno 
kongresmano įstaigą ir per tą 
štabo narį, kuris tvarko užsie
nio reikalus, paraginti, kad 
kongresmanas remtų Pabalti
jo šalių dienos rezoliuciją. 

Žinau, kad kai kuriems LB 
V/ashingtono apylinkės na
riams pagal valdybos duotą 
sąrašą teko padaryti po 40 ar 
daugiau skambinimų. Žino
ma, kiekvieno kongresmano įs
taiga maloniai atsiliepia, iš
klauso reikalą, žada apie tai 
painformuoti kongresmaną. Iš 
man žinomų maždaug 40 
skambinimų bene šešių kon
gresmanų įstaigos painforma
vo, kad jų kongresmanai rezo
liuciją jau remia. Buvo ir tokių 
atsiliepimų, kad, girdi, metuo
se jau nebėra tokių dienų, ku
rios nebūtų kam nors paskir
tos. Pvz. kokios Iowos ar 
Nebraskos ūkininkai reikalau
ja ūkininkų dienos, kiti — gy
vulių dienos, treti — riešutų 
dienos. Ir taip litanija be galo. 
Tačiau spaudimas reikalingas 
ir jis daro įtakos. Jei jau 89 
kongresmanai remia Pabalti
jo šalių dienos rezoliuciją, tai 
reiškia, kad jau nemažai pasi
darbuota. Tačiau dar reikia ne
mažai darbo laimėti 218 balsų. 
Kiek žinau, Lietuvių jaunimo 
sąjungos atstovai Washingto-
ne lankė kongresmanų įstai
gas tuo pačiu reikalu. Beje, ap
lankyti 435 kongresmanų 
į s t a igas Washingtone jau 
karščiams įsisiūbavus, ne taip 
lengva. Bet jaunystė ir užsis
pyrimas dažnai viską nugali. 

PA ŽIN TY S IR 
NUOTAIKOS 

Sostinėje, kur įsikūrusi visa 
Amerikos "grietinėlė", gal dau
giausia progų susitikti su žino
momis šio krašto figūromis. 
Įvairiuose lietuvių renginiuo
se Kapitelyje teko susitikti ir 
ranką paspausti tokiems įta
kingiems senatoriams, kaip 
Percy, Dole, Helms, Domenici 
ir kitiems. Nors jų pareigos 
aukštos ir svarbios, tačiau bū
ryje publikos, laikydami puo
delį gėrimų ir užkandį ranko
se, jie tokie paprasti, kalbūs. 
Tik visa bėda, kad labai užim
ti ir greit turi išskubėti, nes jų 
žinioje begalės svarbių šios di
džiosios šalies reikalų. 

Tuo tarpu su valstybės de
partamento ypač žemesniais 
pareigūnais gali kalbėtis kar
tais ir valandą. Kai dabartinė 
valstybės departamento Pa
baltijo skyriaus viršininkė 
prieš kurį laiką nuvyko į Chi-
cagą, kiek jos nuotraukų su 
įvairiais lietuvių veikėjais vien 
dienraštis "Draugas" dėjo. O 
kai ji čia sostinėje ateina į mū
sų įstaigą kokių informacijų, ją 
priima viršininkas ir pasikal
ba, o kiti net ir dėmesio neat-
kreipiam. Įvairiuose priėmi
muose ypač kalbi ir miela 
būdavo ir tebėra buvusio Pa
baltijo skyriaus viršininko 
žmona. O būdavo laikai, kai, 
lietuvių delegacijai iš Chica-
gos vykstant į sostinę pasita
rimų su panašaus rango parei
gūnais, lietuvių spaudoje tas 
įvykis būdavo keliamas kaip 
nepaprastos svarbos laimėji
mas. Mano naujasis bendra
darbis tarnyboje labai nuste
bo, kai šių metų Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimui Senato posėdžių salėje 
vykstant, iš svečių balkono jis 
salėje matęs tik tuščias sena
torių kėdes ir vienui vienintelį 
senatorių Charles Percy skai
tantį pareiškimą Lietuvos ne
priklausomybės šventės pro
g a , k u r į u ž r a š i n ė j o 
stenografistė. Tokia tai tikro
vė. 

Tačiau, kad Lietuva ir mes 
nesam užmiršti sostinės aukš
tosiose sferose, liudija ir šis 
įvykis. Neseniai Georgetowne 

PASIRUOŠIMAS ŠV. KAZIMIERO METAMS 

Šv. Kazimiero metams aptarti posėdis gegužės 
15 d. Chicagoje. Iš kairės sėdi: A. Gabalienė, ses. 
M. Perpetua, G. Meiluvienė ir ses. M. Louise; stovi 
pirm. eil.: ses. M. Angellė, Šv. Kazimiero vienuoli
jos gen. asistentė ses. Marylin Kuzmickus, gene
ralinė vyresnioji ses. M. Joanella, jėzuitų provin-

ciolas kun. L. Zaremba, vysk. Vincentas Brizgys, 
rengimo komiteto pirm. Vytautas Volertas ir dr. 
L. Šimutis; treč. eilėj: adv. S. Kuprys, dr. Linas 
Sidrys, inž. Ant. Rudis, inž. K. Pabedinskas, 
Katalikų kongreso pirmininkas dr. Juozas Sun-
gaila iš Kanados ir Jonas Zadeikis. 

Nuotr. V. Rimšelio 

kiti, parašo laiškus savo apy
gardos kongresmanui ar tele
fonu paprašo, kad paremtų to
kią ir tokią Lietuvą "liečiančią 
rezoliuciją. Beje, šiuo metu vi
so Atstovų rūmuose yra 435 
nariai — kongresmanai. Var
gu, ar juos visus pasiekia lietu
vių laiškai, -telegramos, telefo
niniai skambinimai plačiojoje 
Amerikoje — nuo Atlanto iki viena lietuvaitė, žinomo rašy-
Ramiojo vandenyno. Tad 6a ir tojo dukra, susistabdė taksį, 
iškyla palyginus nedidelės Wa- Washingtone taksi šoferiai 
8hingtono LB apylinkės vaid- ima keleivius iš įvairių vietų ir 
muo. Sostinėje isi senatoriai sodina į tą patį automobilį, 
ir kongresmanai turi savo įs- Kiek nustebo lietuvaitė taksy-
taigas su atitinkamais štabais je radusi besėdintį buv. prezi-
ir tarnautojais. Tų įstaigų tele- dento Carterio patarėją šalies 
fonai lengvai prieinami. Tad apsaugos reikalams Zbignie-
mū8ų LB apylinkės valdyba, wą Brzezinskį. Tuojau užsi-
art imai bendradarbiaudama mezgė kalba. Lietuvaitė ap-
su Lietuvių jaunimo sąjunga, gailestavo, kad štai Lenkijoje, 

Gegužės 15 d. vysk. Vincen
to Brizgio iniciatyva buvo 
susirinkęs būrys organizacijų 
atstovų ir kunigų sudaryti pla
nus, kaip geriau paminėti šv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį. Sv. Kazimiero mir
ties sukaktis bus 1984 m., bet 
jau dabar reikia rengtis, kad 
šis Lietuvos dvasinis globė
jas, jaunimo šventumo sek
tinas pavyzdys, būtų tinkamai 
visoje krikščioniškoje visuo
menėje paminėtas ir jo gar
binimas išplėstas net į kitų 
tautų žmones. 

Lietuviai vyskupai, gyveną 
laisvajame pasaulyje, 1984 
metus žada paskelbti šv. Kazi
miero metais. Tai bus specia
lus raštas, kuris išryškins pa
reigas Dievui ir tėvynei šv. 
Kazimiero metų proga. 

Tų metų iškilmės būtų Ro
moje kovo 4 d., šv. Kazimiero 
šventėje. Jau dabar reiktų 
rengtis, kad tą dieną kuo pla
čiausiai galėtų lietuviai daly
vauti. Jei tai bus įmanoma, iš 
anksto žadama prašyti, kad 
šv. Mišias lietuviams Romoje 
laikytų pats popiežius Jonas 
Paulius II . Be to, iš anksto bus 
prašoma, kad Vatikanas 
išleistų ta proga pašto ženklą, 
kuris primintų šv. Kazimierą 
kaip Lietuvos globėją. 

Tais pačiais 1984 m. rudenį 
planuojama Kanadoje, Toron
to mieste, surengti lietuvių 
katalikų kongresą rugsėjo 2-3 
dienomis, kada JAV-bėse ir 
Kanadoje yra Darbo dienos 
šventė. Kongresui rengti pir
mininku yra išrinktas dr. Jo
nas Sungaila iš Toronto, o jis 
ten susidarys komisiją vi
siems parengimo darbams. 

Katalikų kongresui numa
tyta akademinė dalis, kuri iš
ryškintų šv. Kazimiero gyveni
mą ir katalikų pareigas savo 
tikėjimui. Religinėje dalyje bū
tų iškilmingos šv. Mišios, ku
rioms būtų kviečiami lietuviai 

įvedus karo stovį, vyksta per
sekiojimai, žmonių areštai. Ne
trukus Brzezinskis taip atsilie
pęs: "Lenkijoje dar gali žmo
nės demonstruoti- reikšti vie
šai savo nepasitenkinimą. O 
jūsų Lietuvoj visa tai uždraus
ta. Ten dar blogiau"... 

Tai aukšto anksčiau buvu
sio ir dabar tebesančio įtakin
go pareigūno žodžiai, kurie iš
reiškia faktą, kad aukštieji 
Amerikos pareigūnai apie pa
dėtį Lietuvoje yra gerai infor
muoti. Tačiau, ar kuris jų įtai
gos, kad Amerikos prezidentas 
ar Pentagonas eitų ginklu Lie
tuvą išlaisvinti prieš moder
niausiai apsiginklavusią So
vietų Sąjungą. Ir mūsų šauliai 
jos neįveiktų. 

Tačiau, kad aukštieji ir įta
kingi Amerikos pareigūnai ži
no apie padėtį Lietuvoje, mūsų 
politinė veikla, mūsų leidiniai 
anglų kalba bus nemažai pasi
tarnavę. 

V. R. 

ir nelietuviai, galį dalyvauti 
vyskupai, kunigai ir pasaulie
čiai. Į tai turėtų atkreipti dė
mes, religinės, kultūrinės ir 
tautinės organizacijos, kurių 
nariai jau iš anksto turėtų bū
ti raginami tose iškilmėse 
dalyvauti. 

Kongrese n u m a t o m a ir 
muzikinė dalis, oratorija ar 
misterija, kuriai libretą para
šys poetas Kazys Bradūnas, o 
kompoziciją prižadėjo sukurti 
komp. Darius Lapinskas. Tai 
atliktų solistai ir Kanados 
chorai. 

kurti tie, kurie rašo lietuviškai 
ir kurie rašo angliškai. 

Sudarytas yra ir komitetas, 
kuris pasirūpins, kad tai, kas 
numatyta, būtų kuo geriau
siai atlikta. Gal reikės dar 
keisti, kai ką pridėti ar kai ką 
atimti, bet tai planas, kurį 
vykdys komitetas, susidaręs 
savo komisijas atskiriems dar
bams. 

Į komitetą yra išrinkti: 
pirmininku Vytautas Voler
tas, vicepirmininku ir Katali
kų kongreso pirmininku dr. 
Juozas Sungaila, vicepirm. 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
kun. Stasys Yla, M. Skabei-
kienė, sekretorė Gintė Damu-
šytė, iždininku kun. Viktoras 
Dabušis, nariais — Vytautas 
Birieta, Juozas Gaila, Pilypas 
Skabeikis ir dr. Česlovas 
Masaitis. Kiekvienas turės sa
vo pareigas ir susidarys sa
vas komisijas, kurios bus pa
skelbtos vėliau. 

Reikia manyti, kad šis komi
tetas su lietuvių visuomenės 
pagalba savo pareigas attiks 
— paruoš šv. Kazimiero me
tus. 

Pn, 

Spauda bus nuolat infor
muojama apie pasiruošimus, 

ir per spaudą žinios pasieks ir 
lietuvių visuomenę. 

Prof. dr. Paulius Rabikaus
kas yra pasižadėjęs parašyti 
šv. Kazimiero biografiją, kuri 
bus išleista lietuviškai ir 
a n g l i š k a i . Prof . S i m a s 
Sužiedėlis jau yra parašęs 
apie 60 pusi. knygą apie šv. 
Kazimierą. Ta knyga populia
rins sukaktį. J ą žadame išleis
ti angliškai, vokiškai, ispaniš
kai ir portugališkai, kad ji 
galėtų pasiekti visus kon
tinentus ir visur gyvenančius 
lietuvius ir nelietuvius. Dr. 
Alfonsas Sešplaukis sureda
guos literatūrinę antologiją 
apie šv. Kazimierą, apiman
čią viską, kas yra apie šį šven
tąjį sukurta. Kun. Stasys Yla 
pažadėjo paruošti iliustruotą 
antologiją, kurioje bus sudėti 
šv. Kazimierą vaizduoją senes
ni ir nauji meniniai kūriniai. 

Taip pat bus paskelbtas 
konkursas parašyti giesmę šv. 
Kazimiero garbei. Ir tai bus 
vėl dviem kalbomis — lietu
viškai ir angliškai. J ą galės 

Soviet Genocide in Lithua-
nia, by Joseph Pajaujis-Javis, 
Ph.D., Manyland Books, Inc., 
New York, 1980, 246 p. $12.00 

Lenkijos situacija atkreipė | 
pasaulio akis į Sovietų Są
jungos agresiją Rytų Europoj. 
Tinkamas momentas dabar pla
čiau priminti ir lietuvių tautos 
tragediją. Ši knyga tam ir skirta.; 

Kun. dr. J . Prunskis savo re
cenzijoj (The Chicago Ca tho -
lic, 1981 m. birž. 5 d.) rašo, jog ji 
sumaniai parašyta ir labai įtai
giai parodo, kas atsitinka kai 
Sovietų Sąjunga okupuoja 
katalikišką kraštą, smurtu- i r 
prievarta paversdama jį vieną iš 
sovietinių respublikų. 

Kitas recenzentas amerikiečių spaudoj (Best Sellers. The 
monthly book review, 1981 m. rūgs. mėn.) rašo, jog šią knygą 
paskaičius „užverda kraujas". Ji pateikia svarbių įrodymų atei
čiai, inkriminuojančių sovietinę imperiją. 

Dovanokim šią knygą savo jaunimui, bibliotekoms, uni
versitetams. Nepraleiskim progos įteikti ją įtakingiems svetim
taučiams, ypač baisiojo birželio minėjimų proga. Knygą galima 
įsigyti šio laikraščio administracijoj ar per Tautos Fondą. 

Lithuanian National Foundation, Inc. 
P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 • 

Prašau man atsiųsti knygą Soviet Genocide in L i thuan ia 

Vardas ir pavardė 
Adresas ... '. 

Knygų skaičius: (Kaina $12.00) Siunčiu 

1982 METU KELIONĖS 
Liepos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas 
Rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d. (15 dienų) 
Maskva/Vilnius/Maskva/Roma 
Rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. (9 dienos) 
Maskva/Vilnius/Maskva 
Rugsėjo 19 d. iki spalio 04 d. (15 dienų)*** 
Maskva/Vilnius/Riga/Leningradas/Helsinki 
KELIONĖ I EUROPĄ - Rugpjūčio 16-29 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija 
KELIONE LAIVU - 7 dienos, Gruodžio 4 d. 
„World Rennaissance" Karibų jūroje 
KELIONĖ Į KINIJĄ - Spalio 09 d . -29 d. 
Tokio, Peking, Wuxi, Soochow, Sbanghai, 
Kweilin, Canton, Hong Kong 

Iš New Yorko/Bostono 

$1945.00 

1823.00 

1298.00 

1295.00 

1512.00 

Is Cikagoa 

$2126.00 

1974.00 

1449.00 

1450.00 

1597.00 
Kainos nuo $1060.00 

iki $1265.00 
Kaina nuo San Francisco 

$2960 
*** (Rugsėjo mėn. 19 d. ekskursijai gali pasitaikyti galimybė ilgiau paviešėt 

Vilniuje — jei tuo laiku viešbutyje būtų laisvų vietų) 
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese viename kambaryje. 

NEDELSKITE REGISTRUOTIS; DĖL BROŠIŪRŲ IR SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS I: 

AMERICAN TRAVEL S E R V I C E BUREAU 
9727 Sou th Wes te ra A v e n u e 
C h i c a g o , I l l inois 60643 te l . (312) 238-9787 

Mūsų įstaigoje daromos nuotraukos pasams, vizoms ir kitiems dokumentams. 
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Aleksandrą Bačelienę 
atsisveikinant... 

Visada lieka kažkoks liūde
sys, palydint keliaujančius į 

' tolimus kraštus, nes kiekviena 
kelionė neša ir tam tikros 
rizikos dalelę. Tačiau pats sun
kiausias atsisveikinimas yra 
su artimu žmogumi, kai jis iš
keliauja Amžinybėn. Sunku 
išsakyti žodžiais tuos jaus
mus, liūdesį, tą gausą banga
vime vaizdų ir įvykių, rišančių 
i kietą draugystės grandį. 

Aleksandrą Bačelienę paži
n o j a u Kaune nuo 1932 m. Tada 

aš buvau studentė, kukli 
r provincijos miesto mergina. 
J inai priklausė sostinės elitui. 

-Gyveno nuosavame, dailiame 
n a m e , v a i s m e d ž i ų s o d o 
apsuptame, su savo vyru, inž. 
Zenonu Bačeliu netoliese Vy
tauto parko. Vėliau tame sode 

* matydavau bėgiojantį ir mažą 
berniuką garbanota galvele, 
dar vėliau ir šviesiaplaukę 
mergytę — Gražvydą ir Ner
ingą. 

Žinojau, kad ponia priklau
sė „Motinos ir vaiko" globos 
dr-jai bei kitoms organiza
cijoms. Mudviejų pažintis Lie-

^ V b j e buvo gana oficiali, bet, 
karui prasidėjus ir vėliau aplei
dus Lietuvą, susitikome visai 
atsitiktinai 1945 m. Glazen-
bacho pabėgėlių stovykloje, 
Austrijoje. Bendras likimas 
mus labiau surišo, nors aš tik 
kaip viešnia ten lankydavausi 
iš Zell am See. 

Austr i joje i r Brazili joje 
*- J i tada ypač rūpinosi ir glo

bojo Glazenbache gyvenantį 
prof. Vincą Krėvę su jo silpnos 
sveikatos žmona. Ta ipg i 
priklausė stovyklos „Globos 
komitetui". Visada maty
davau ją gražią, besišypsan
čią, energingą, nors ir kiek 
santūrią. Tas santūrumas iš
liko kaip jos charakteringas 
būdo bruožas, nežiūrint jos 
didelio prisirišimo prie žmonių 
ir gyvenimo. 

1953 m. susitikome Sao Pau-
lyje, Brazilijoje. Tais laikais su 
mumis gyvenanti vyro motina 
— a.a. Celina Mošinskienė — 
ypač susidraugavo su A. Bače
lienę ir būdavo jos dažna vieš
nia. Karts nuo karto anyta ir 
mane nusitempdavo pasisve
čiuoti. Man būdavo nedrąsu, 

< visada jausdavausi provin-
»rijos mergina prieš Kauno elito 
i ponią. Tačiau man patikdavo 

jos tvarkingumas, praktiška 
gyvenimo samprata ir jos 
t i k r a i l a b a i l i e t u v i š k a s 

" vaišingumas. Namuose visi 
' kalbėjo lietuviškai. (Nežiūrint, 
kad sūnus ir duktė sukūrė miš-

- rias šeimas, abudu kalba ir 
dabar gryna lietuvių kalba ir 

«tik taip kalbėdavosi su tėvu ir 
mama). 

•i Sus i rūp ino vyro r a š t a i s 
1 1973.VIII.23 mirus vyrui 
1 Zenonui, mea dar labiau suar-
. tėjome. Apsiėmiau redaguoti 

velionio raštus, ir 1975 šeimos 
„ pageidavimu ir lėšomis buvo 
-, išleista su Literatūros būrelio 
., pagalba knygelė . „Nerimo 
' siela" 200 egz. Aleksandra 

Bačelienė po vyro mirties liko 
° nuolatinė būrelio lankytoja ir 
' rėmėja. 1978 m. buvo išvykusi 

" Lietuvon giminių aplankyti. 
' Pasimatė su broliais ir gimi-
" nėmis. kurių daugelio visai 
* nepažinojo. Viešėjo tik 5 

dienas, bet įspūdžių užteko 
daugeliui metų. 

Nuo 1980 m. gruodžio mėn. 
ėmė šlubuoti sveikata. Juo 
toliau, vis dažniau ją lankyda
vome, nes gyvenome arti. Di
džiausią malonumą jai suteik
davo pasikalbėj imai apie 
istorinius įvykius, liečiančius 
Lietuvos tragediją. J i sielojosi 
dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės sunykimo ir tvirtai 
tikėjo jos šviesesniu rytojumi. 
Mokėdama rusų, lenkų ir 
vokiečių kalbas, ji skaitė daug 
istorinių knygų ir vis godžiai 

stengėsi daugiau pažinta. J i 
visą savo gyvenimą liko 
ištikima Lietuvai, savo gimta
jam kraštui . 

P i l n a sąmojaus i r l igoje 
Atvira savo būdu, ji mokėjo 

subtiliai padiskutuoti viso
kiais „opiais" klausimais su 
lenkais ir rusais. Atvirai nuo
širdiems buvo nuoširdi, o 
atsargi tiems, kurie stokojo 
pasitikėjimo. Tokia reiškėsi ir 
mūsų būrelio pobūviuose. Šis 
mūsų būrelis jai buvo atgaiva. 
Kai 1981 m. pabaigoje jai buvo 
amputuota dešinė koja, grįžusi 
iš ligoninės namo, ji juokavo, 

,«.„ L*. _ kad dabar turinti savo „auto-
(312j 9Ž5-5988įm o b i l į« į. _ „būtinai susi-
mmm—mmmm—m į rinksite pas mane pobūviui..." 

Ir aš tikėjau, kad tikrai susi
rinksime. 

Deja, kai įvyko mūsų pirma
sis šiais metais literatūros 
būrelio pobūvis vasario 27 d., ji 
jau buvo ligoninėje po paraly
žiaus priepuolio. 

O kai kovo 1 d. nuėjau jos 
aplankyti, radau jau mirštan
čią. 

Ilsėkis po ilgų kančių, Lietu
vos dukra, ne savoje žemėje. 
Daug ko galime iš Tavęs 
pasimokyti šeimos gyvenime 
kasdienybėje ir gyvenimo 
pabaigą pasitinkant. Vaikams 
ir vaikaičiams realus pavyz
dys tebūnie šviesų kelią rodan
ti žvaigždė. Mūsų atmintyje 
visada žydės Tau pačios gra
žiausios gėlės. 

H a l i n a Moš insk ienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

A. Aleksandra Bačelienė 

Iš močiutės dienoraščio 
Visada, kai artinasi Moti

nos diena, aš jaučiuosi kiek 
nejaukiai. Žinau, ne tik sūnus 
ir duktė mane sveikins, bet 
lieps ir vaikaičiams neužmirš
ti savo močiutės. Ir tada aš 
jaučiu, kaip jie ką nors paslap
čia daro, rengiasi mane pra
linksminti, apdovanoti. Daž
nai, kai būnam kartu, aš 
pagaunu jų slaptus susižval
gymus, pasišnabždėjimus, lyg 
suokalbiuos... Ir tada aš klau
siu savęs, kiek čia yra meilės, 
nuoširdumo ir kiek tik parei
gos jausmo? Todėl t a diena 
mane lyg įtempia, išvargina; 
kartais net galvoju: gal geriau 
būtų, jei tos dienos — Motinos 
dienos, iš viso nebūtų. Nebūtų 
tada tų prisegtų orchidėjų, 
rankų darbelių, deklamuotų 
eilėraštukų, bet nebūtų ir 
nervų pervargimo... Tačiau, jei 
to nebūtų, tai kada aš gaučiau 
tuos nuoširdžius vaikaičių bu
činius, prisiglaudimus, gra
žius jų rankomis parašytus žo
džius, kurie mane lyg lengvas 
pavasario vėjelis atgaivina ir 
vėl duoda jėgų gyventi, tęsti tų 
senėjančių dienų eigą... 

Ach, tos senstančios dienos! 
Mažėja energija, daugėja 
gėlos, gilėja raukšlės. Mano 
plaukai jau seniai balti... 
„Sidabriniai", — juokauja 
mano dukra... Nenoriu aš to 
„sidabro", bet prieš gamtos 
dėsnį juk negali kovoti... Ir aš 
jaučiu, kokie sunkūs darosi 
mano žingsniai... O atmenu, 
buvau lyg kalnų stirnelė — 
stovyklose bėgimo prizus 
laimėdavau, per virvę aukš
čiausiai peršokdavau. Kaip 
toli, toli liko tos nueitos 
dienos, praeities vieškeliai... 
Būdavo Lietuvoje — vasarai 
keičiantis į rudenį, miškuose 
prisirinkdavom riešutų ir tada 
savo dantimis juos gvildy
davau ir fotografijose jie lyg 
perlai spindėdavo, o dabar jau 
seniai tų dantų nebėra, dirb
tiniai valdo mano burną. Ir 
toks didelis skirtumas tarp jų 
ir savųjų! O, kaip aš nekenčiu 
tos senatvės! Ir kodėl tas 
žmogus šitaip surėdytas?! 
Kodėl negalėtų būti kaip gam
toje — žolė, medžiai, rudenį 
numetę lapus, kas pavasarį 
vėl atsinaujina, išleidžia 
pumpurus, sukrauna žiedus ir 
vėl suspindi visu gražumu. O 
žmogus eina ir eina žemyn — 
iki galutinio sunaikinimo... Ir 
dabar, kai aš tai jaučiu, mane 
vis kremta pesimizmas. Kar

tais užeina tiesiog noras iš
nykti, kaip dūmui, blaško
mam vėjo, ir likti tuoj užmirš
tai... bet mirties vis vien 
bijau... 

* * * 

Gegužės mėnuo. Mano pir
mosios dukraitės diplomo įtei
kimo iškilmės Chicagos uni
versitete. Susirinkom visi: 
dukra ir sūnus su šeimomis, ir 
aš — juk mums didelė šventė 
— ji po viso to įtempto darbo 
gaus diplomą. Pelnė ji tai su 
visokiais garbės pažymėji
mais, kuriuos aš su džiaugs
mu skaitydavau. Tai išsiren-
g i a m , i š s i p u o š i a m i r 
nuvažiuojam į ten. Pirmiau
sia Ida Nayes salėje vaišės. 
Daug jau ten susirinkę tėvų, 
giminių, nes jų sūnūs ar duk
ros, broliai a r seserys gaus 
darbo rezultatų pažymėjimus. 
Pakili nuotaika. Visų vei
duose giedra ir džiaugsmas. 
Jaunieji svaido žvilgsnius, 
pilnus meilės ar nuoširdumo 
s a vo d r a u g a m s , s i m p a 
tijoms... Aš stoviu viena 

nuošaly. Mano rankose — 
punšo stiklas ir pyragaičiai, 
bet aš tik iš toliau stebiu savo 
dukraitę. J ą ratu apsupę jauni 
vaikinai kažką kalba, dėsto, o 
toks aukštas blondinas net 
ranka j a apglėbęs laiko... O ji, 
lyg kregždelė pavasarį, savo 
rudas akis įsmeigusi į salės 
vitražus, tik šypsosi... Jos 
pečius apdengę tamsūs vešlūs 
plaukai žvilga nuo langų atsi
spindinčioj saulėj. Ji graži, 
kaip pasakų karalaitė. Nuo
stabiai jai tinka pavasarinis 
rūbas. J o s aukštas stuomuo, 
lanksčios kūno linijos tiesiog 
kaip modeliuotojos... Vėliau — 
pertrauka. J i užsideda juodą 
baigimo ceremonijų togą. Toji 
plati, ilga, bet taip gražiai 
klostosi, kai einant vėjelis 
papučia, o kepuraitę su auksi
niu garbės kutu net prilaikyti 
reikia... 

Po valandėlės Rockafellerio 
koplyčioje — diplomų įtei
kimas. Mes jau sėdim suoluo
se. Prieky ant paaukštinimo 
n u o s t a b i a i išpjaust inėtose 
sėdynėse iškilminguose rū
buose jau susirinkusi profe-

Pranas Lapė Ponios Nellye B. Heudry portretas (aliejus, 36x37). 

sūra ir universiteto rektorė. 
Nuo vargonų skamba choro 
giesmės. Sklinda jų aidas ne tik 
koplyčios erdvėj, bet atsimuša 
ir aukštuose skliautuose, kad, 
rodos, net tos liturginės vėlia
vos, o jų ten visokių pilna, nuo 
to skambesio ima virpėti. 
Iškilmingo vargonų grojimo 
palydima togose atžygiuoja 
ilga diplomantų procesija. 
Marmuriniais laiptais jie 
viens po kito žengia ant pa
aukštinimo. Rektorė įteikia 
diplomą, ji ir dar keli paspau
džia ranką, ištaria keletą cere
monialo žodžių ir jie, jau diplo
muoti, grįžta atgal, perkėlę 
kepuraitės kutą į kitą pusę... 
Kai mano dukraitė žengia 
laiptais paimti diplomo, aš jau 
nebematau — mano akys 
prisipildo džiaugsmo ašaromis 
ir jos užtemdo viską — atgai
vina tik jos grįžtančios jau 
a tga l su diplomu m u m s 
pasiųstas šypsnys... 

Po valandėlės mes jau lau
ke. Koplyčios bokšte aukštai 
dabar groja orkestras — tai 
sveikinimas diplomuotiems. O 
žemai tik spragsi foto 
aparatai, segami korsažai, 
įteikiamos gėlės, dovanos ir 
šilti pabučiavimai bei priglau
d i m a i . Visa koplyčios 
aplinkuma — laiminga įvai-
r i a s p a l v ė m i n i a . . . P o 
pasveikinimo, keletos nuo
traukų, aš vėl stoviu nuošaly 
ir viską stebiu. Matau kažko
kiu laimingu išgyvenimu spin
dintį dukraitės veidą, aplinkui 
susispietusią jos šeimą — jos 
motiną, mano dukrą, tėvą, 
broliukus; matau, kaip mano 
sūnus apglobia savo žmonos 
pečius tokiu, lyg apsaugos 
mostu ir bučiuoja ją švelniai į 

kaktą, lyg dėkodamas už ben
dro vargo puikius rezultatus, 
nes ir jų pirmasis mažulis jau 
žengia į mokyklos suolą, gi 
žmonos liemuo jau vėl pilnas 
naujos gyvybės, o kelių metu
kų mergytė dar žaidžia tėvo 
glėbyje. 

Ir staiga mane užplūsta lyg 
džiaugsmas, lyg pasididžia
vimas. Tose abiejose puikiose 
šeimose sruvena ir mano krau
jo dalis. Mano metai ne veltui 
praleisti , r ezu l t a ta i , kaip 
Dievo įsakyta, puikūs ir jau 
nebereikia mano vedančios 
rankos, nebereikia niekam 
mano įspėjimų nei perser
gėjimo. Jie — mano abu 
vaikai jau savarankūs — 
pasėta sėkla gerai sudygusi, 
bujoja, auga. Jų žingsniai 
gyvenime tvirti, o mano jau 
silpnėja... 

Ir dabar aš nebebijau senat
vės. J i — būtinas gamtos dės
nis. Aš jau baigiąs nokti obuo
lys — man laikas artėja jau 
kristi nuo obels. Ateina mano 
žiema... Aš baigiu čia žemėje 
savąją misiją, kurią sten
giausi atlikti taip, kaip Die
vas leido man ją suprasti. 
Mano estafetės nešta vėlia
vėlė jau perduota ir ji keliauja 
kitų rankomis. Ir dabar aš 
savo maldomis tik prašau 
Aukščiausiąjį, kad į Jį keliuose 
būtų mažiau kliūčių, mažiau 
klaidų, o sau maldauju, kad 
kai ateis man laikas lyg tam 
pernokusiam obuoliui kristi 
nuo šakos, kad Visagalis 
leistų man kristi į Jojo krepšį 
ten, kur, aš tikiu, ir manasis 
gyvenimo palydovas prieš 
keletą metų amžiną prieglobs
tį rado. 

A. E-nė 

KRYŽELIAI 
ARKTIKOJE 

Ada Peldavičiflte-Montvydienė Aldutės portretas 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

Matilda Mėlienė. KRYŽE
LIAI ARKTIKOJE. Suėmimas ir 
gyvenimas bolševikų rojuje. Išlei
do Vytauto Didžiojo Šaulių Rink
tinė Chicagoje 1981 m. Viršelį 
piešė dail. Jonas Tričys. Atspaus
ta "Draugo" spaustuvėje. Knyga 
184 psl., kaina — 6 dol., su per
siuntimu — 6 dol. 95 centai, gau
nama "Drauge". 

Lietuvių literatūra apie so
vietinį gulagą gausiai didėja. 
Vienas iš tos rūšies leidinių 
yra ši knyga, galima sakyti, 
rašytą ašaromis ir krauju. 
Skaitydamas čia aprašomus 
faktus, labai ryškiai gali įsiti
kinti, kokiu plėšriuoju žvėrimi 
gali žmogų paversti komunis
tinė sistema, sudarydama są
lygas neįtikėtinai žiauriems 
kalinamųjų kankinimams, ir 
tai moterų bei vaikų. Knygos 
autorė — suvalkietė Matilda 
Strimaitytė - Mėlienė, gimusi 
1904 m. Bliuviškių k., Griška
būdžio vis.. Sakių apskr. Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune 1937 m. baigusi teisių 
fakultetą, diplomuota teisinin

kė, taigi labai kvalifikuota ap
tarti sovietinės vergijos siste
mą 

Pradinį pagrindinį suprati
mą apie bolševikų tvarką ji pa
žino okupacijos pradžioj, dirb
dama Kauno komunaliniame 
banke kaip teisių patarėja ir 
matydama, kaip labai skriau
džiami ūkininkai, prieš laiką 
išplėšiant iš jų ilgalaikes pa
skolas. Jos vyras, dabar jau 
miręs, buvo savanoris - kūrė
jas, inžinierius Jonas Mėlys. 
Tokia šeima okupantams bu
vo labiau įtartina, ir jų parei
gūnai atėjo 1941 m. jo išvežti. 
Vyrui pavyko įsprukti į iš 
anksto paruoštą slėptuvę, o ją 
išvežė į Sibirą. 

Šioje knygoje ji, labai vaiz
džiai kalbėdama, faktais pa
sakoja, kaip tremiamieji buvo 
pradėję baisiai dusti vežami 
aklinai uždarytuose gyvuli
niuose vagonuose, kur juos 
kankino blogas oras ir šilima. 

Išalkusiems vienu metu da
vė bjauriai dvokiančios deš
ros, kurios jie negalėjo valgyti 
ir išmetė laukan per skylę va
gone. Ją ten apipuolė rinkti 

"kaip iš karsto išimti" peralk* 
komunistinio režimo kaliniai. 

Išvežtųjų kančia jau pin. 
mis dienomis buvo taip pat 
desperatiškai sunki, kad 
jais ištremta žydė ėmė barti 
dukterį, kodėl ji nesutinka eiti 
kartu su ja ir pulti po trauki
niu, kad užbaigtų taip visas sa
vo kančias. Pradžioje l i e tuve 
kolchoze pristatę dobilų ra 
ti. Beplėšiant žoles, jų rankos 
pasidarė pūslėtos. Trūkus pūs
lėms, tekė*'o kraujas. Bet ga~ 
lesčio jon s nebuvo. Daugelis 
nuo karščio, troškulio, skaus
mo, dėl žaizdų rankose nual 
pusios krito dobilų lauke. Žie
mą kankino ne vien alkis, bet 
ir šiurpus šaltis. 

Po kiek laiko lietuves tremti
nes J anos upe nuvežė į tolimą 
šiaurę ir išmetė Kuogustach 
saloje, netoli Laptevo jūros, 
kur jokio gyventojo nebuvo. 
Išlaipino ant pliko ledo. Paly
dovai paliko tik brezento, liep
dami pasistatyti palapinę le
de. Kai šiaip taip ištempę 
pradėjo vaikščioti palapinėje, 
ledas ėmė tirpti, ir viduje pala
pinės pasidarė purvina bala. Iš 
nuovargio ir bado žmonės griu
vo į drėgną purvą. Kankino ba
das. "Nieko daugiau mes ten 
neradome, tik sūraus vandens 
ir druskos". Tik vėliau atgabe
no šiokio tokio maisto. Visi sir
go cinga. Tremtiniai ėmė gau
siai mir t i . Iš numi rus ių 
parazitai bėgdavo į dar esan
čius gyvus. Saugodamiesi nuo 
tų parazitų, matydami, kad ku
ris art i mirties, išnešdavo jį 
laukan. Nualpusią nuo nusil
pimo ir išbadėjimo Mėlienę 
taip pat išnešė laukan mirti 
ant šakalių krūvos. Atmerkusi 
akis, ji matė didelį plotą, kryže
liais apstatytą (iš čia knygos 
pavadinimas). 

Išgulėjusi ant šakalių visą 
parą, mirčiai išmestoji Mėlie
nė truputį atsigavo, pradėjo ju
dėti. Kiti tremtiniai pranežč 
gydytojui, kad ji dar gyv&, 
nors buvo tiek nusilpusi, kad 
jau nebegalėjo kalbėti. Gydy
tojas pasakė, kad ji vis tiek 
mirs, nieko neverta su ja beda
ryti... Bet ji atsigavo. 

Tremtinių plaukai žiemą 
nakčia prišaldavo prie jurtos 
sienos ir kai šiaip taip su le
dais ir sniegais atsikrapštyda-
vo, tai tirpdamas vanduo bėg
davo už rūbų. Laukiant duonos 
gabalėlio, tekdavo stovėti lau
ke, kur šaltis siekė iki -60 laips
nių Celsijaus, o neturėjo nei šii
tų drabužių , nei au tuvo . 
Dangstydavosi surankiotais 
maišais. 

Vėliau, perkėlus tremtinius į 
Kresty, tekdavo iš baržų iš 
krauti rąstus ir vilkti juos į kal
ną. Malkas moterims teko vež
ti, pasikinkius pačioms vieton 
arklių. Per sniegą tekdavo vilk
ti roges net iki 6 km. Sumazgy
ti pakinktai grauždavo kūną, 
nuo šalčio veidai buvo žaizdo
ti. 

Tai tik keletas faktų, kurių 
pilna visa ši knyga. Ją reikėtų 
plačiau paskleisti, ypač įduoti į 
mūsų jaunimo rankas, kad tu
rėtų supratimą, ką reiškia bol
ševizmas praktikoje. 

Po ilgų ir sunkių kruvinos 
kančios metų Mėlienė pateko į 
jakutų internato vedėjas, kur 
jai sąlygos buvo kiek žmoniš
kesnės. Po 15 tremties metų 
1956 m. grįžo į Lietuvą, o bro
lių kviečiama šiaip taip gavo 
leidimą išvykti į JAV. Chica-
gą pasiekė 1966 m. 

Knyga parašyta lengvu sti
liumi, skaitoma kaip liūdnų 
nuotykių apysaka. Autorės liu
dijimas giliai įspūdingas. Ži
noma, buvo galima kai kur iš
m e s t i p a s i k a r t o j a n č i u s 
sakinius, bet platesnių pasi
kartojimų iš» engta. Vytauto 
D. šaulių rinktinė atliko reikš
mingą darbą šį veikalą išleis
dama, o dail. J. Tričiui pavyko 
sukurti daug bylojantį, vaizdų 
viršelį. 

Būtų gerai, kad mūsų mo
kyklos, jaunimo organizacijos 
kviestųsi autorę M. Mėlienę pa
pasakoti apie savo išgyveni
mus Sibire. J u o z a s P r u n s k i s 

J 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

ATSIŠAUKIMAS 
MIELI TAUTIEČIAI! 

GERBIAMI LIETUVIAI! 

J a u daugiau kaip savaitė, kai 
mano žmona Marija Jurgutienė 
badauja Maskvoje, prašydama 
sau ir mūsų dukrai Dainai lei
dimo išvykti gyventi pas mane. 
Tai ryžtingas žingsnis, tačiau 
jie gali baigtis uždarymu į be
protnamį ar net mirtimi dėl nu
silpimo badaujant. 

A š Jūsų ne prašau, bet mal
dauju — rašykite laiškus, siųs
kite telegramas prezidentui R. 
Reaganui. Prašykite, kad jis 
imtųsi iniciatyvos išlaisvinti 
Mariją iš kančių. 

Badauja ji ne Vilniuje, o Mas
kvoje, nes čia yra Amerikos am
basada, kurios darbuotojai, jei 
prezidentas panorės, galės grei
tai susisiekti su ja. 

Laiškus, atvirutes ar telegra
mas adresuoti taip: The Presi-
dent of the United States, The 
White House, Washington, D. 

;Č. 20500. 
Tai nėra siauras mano šei

mos reikalas. Mums garbė, kad 
savo tautoje turime tokią mo
t e r į kuri, nesibijodama dėl savo 

sveikatos ir ateities, griauna 
"Komunistines imperijos" pa
matus. Tokių kilnių ir ryžtingų 
žmonių nedaug. 

Mes turime būti su ja! 
Iš anksto dėkingas 

Aloyzas Jurgutis, 

6642 S. Fairfield Ave., Chi-
cago, Ui. 60629, telefonas (312) 
471-0965. 

Su priešais kovok dorai; su 
draugais elkis draugiškai; su 
pikto būdo žmogumi nesi-
vaidyk; nebendradarbiauk su 
gobšu ir nepavesk jam savo 
reikalų; nebūk kvailo bendru 
nei draugu; su bepročiu nesi
ginčyk; su girtuokliu neik 
pasivaikščioti, nes smuklėn 
pateksi; iš nedoro žmogaus 
nesiskolink pinigų. 

Persų išmintis. 

Kokios bus lietuvaitės, tokios 
bus būsimos kartos motinos, 
toks bus visas mūsų jaunimas, 
tokia bus visa tauta. Lietuve, 
gerbk pati save ir mokyk save 
gerbti savo brolį, savo sūnų, 
savo vyrą, savo draugą; mokėk 
priversti branginti moters gar
bę ir tą vyrą, su kuriuo susi
tinki, su kuriuo kalbi, kuris pro 
šalį praeina. 

V. Putvys 

S E G H E T T I T R A V E L 
2451 & Oakley Avenue 

Chicago, IL 60608 TeL 927-3278 

CRUISES and TOURS 
Air — Land — Sea 

I N V E S T U O K I M E 
Apsaugokime ir padidinkime savo santaupas ! 

Tai įvykdyti gali padėti tos srities specialistas, lietuvis 
VOLDEMARAS STRASDAS. 

Shearson / American Express paskelbė naują, ypatingą ir 
Specialu Finansų Tvarkymo Sąskaitą / Financial Management 
Account, prijungiant neapmokamą čekinimo sąskaitą su 

; » Finansų Rinka, (money market) kasdieną apskaičiuojamais 
nuošimčiais, American Express specialia kredito kortele, 
atidarą paskolos galimybe ir JAV valdžios garantuotu 
investavimu, esamu laiku 15.38%. 

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi atsiųsti 
šią kortelę: 

Vardas ir pavardė 

, Adresas 

I 
miestas valstija zip 

Mr. Voldemar A. Strasdas 
Vice President—Investments 
Shearson / Ameroan Express 
POB 167 
Palm Beach, Florida 33480 

-

Tel. 305 / 655 - 7850; 800 / 327 - 6322 US Toli Free 
800 / 432-3735 FL Toli Free; RCA Telex 232221 SHE UR 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Sa lu te to t h a t s e g m e n t of the 
Medical Profess ion t h a t keeps 

Chicago on i t s feet! 

Dr . Seymour K e s s l e r 
Diplomat. American Board of Ambulatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatriste Ltd. 
Podiatry Medical Center Sunnyaide Medical Center 
4051 W. 63rd St. 4527 N. Palūki 
Chicago. IL 60629 Chicafo, IL 60630 
204-6400 

DR. HENRY SPUNAR 
Diseases & surgery 

of the foot 
6780 Northwest Hwy. 

Chicago, 111. 60631 
763-4788 

583-5330 

DR. NORMAN SHAPIRO 
Kojų gydytojas 

1507 Chicago Ave. 
Evans ton. 111. 60201 

Tel. 475-5831. 
Kalbėti angliškai 

DR. EMANIIEL V!OLA~ 
D R . I R V I N G P I K S C H E R 

D . P . M . 
Board certif ied b y 
A m e r i c a n board of 

Podiatr ic surgery 
24 hr . a n s w e r i n g service 

H o u r s by a p p o i n t m e n t 
D i s e a s e s & surgery of 

the foot & ankle 
6 8 2 0 S . P u l a s k i 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
2 8 4 - 2 7 7 2 

Beverly Foot Clinic 
DR. R. A. ANTHONY 

DR. J. F. GRADY 
Family Podiatry 

1 0 4 0 0 S. Western 
C h i c a g o . 111. 6 0 6 4 3 

2 3 9 - 8 6 6 0 

Family Podiatry 
1700 W. Lawrence 

Chicago , 111. 60640 
334-8055 

Tues . 1-6 P.M. 
Sat . 9 A.M. - 1 P.M, 

D R . D1MITRIS G. D E R N I S 
Podiatrist-Foot Specialist 

3 3 0 1 N. Central 
Chicago , 111. 60634 

5 4 5 - 1 4 6 6 
Hours by appointment 

DR. M I C H A E L HR1LJAC 
Family Podiatry 

2 5 E. W a s h i n g t o n 
2 3 6 - 0 6 8 0 

6 7 2 5 S t a n l e y , B e r w y n 
7 8 8 - 5 2 3 2 

Hours by appointment 

DR. J E S S E J . S N E E D 
1207 W. Bryn Mawr 
Chicago , 111. 60660 

275-0101 
Family Podiatry 

Hours by Appointment 

E X P E R T R E - U P H O L S T E R I N G 
Ali vvork guaranteed at 

reas. prices. 
Draperies made to order 

Call for free eatimate 
3 3 1 - 3 2 3 4 

COMPLETE LINE 
OF U P H O L S T E R 1 N G 

Ali vvork guaranteed. Custom Made 
Couches & Draperies. 

New Lamps. Fast service. 
Acme Mfg. & Upho la ter ing 

8 7 3 - 0 8 0 0 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.» Chicago, 111. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo £ vai ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. —4 7 6 - 2 2 0 6 

ATTENTION — Parents and 
Grandparents! 

G i v e y o u r g r a d u a t e a g i f t h e o r s h e 
w i l l l o n g r e m e m b e r a n d c h e r i s h 

A TRIP TO THE WORLD FAIR 
F o r d e t a i l s c o n s u l t a n y o f t h e 
T r a v e l A g e n c i e s l i s t e d h e r e . 

POLON TRAVEL B U R E A U 
5 6 1 2 S. Pulaski , 

Chicago , 111. 6 0 6 2 9 
581-4433 

Bus Tours to World Fair 
Hotel Reservations 

World-Wide Travel Serv ice 

AMBER TRAVEL SERVICE 
11745 Southwest H w y . 

P a l o s Hts. , I1L 6 0 4 6 3 
4 4 8 - 7 4 2 0 , 7 8 5 - 9 3 9 3 

We specialize in cruises to Mexico & the 
Caribbean. Complete travel service. 
Never a service charge. 

WIDE WORLD TRAVEL 
9 7 2 3 S. Western 

Chicago , 111. 6 0 6 4 3 
233-1103 

Complete Travel Service. Air Tickets 
Written Immediately. Our job is to get 
you the lowest f are possible. 

Matusczcak (Matco) Travel 
5 7 3 6 W. Belmont 2 8 3 - 4 5 1 1 

5 3 5 0 N. Milwaukee 7 6 3 - 4 4 0 6 
Chicago, UI, 

World Fair 1 Day $129.00 Complete 
Includes Round Trip Air Fare 
Entrance Fee and Transfers 

Charter to San Francisco $219.00 
Charter to Denver $189.00 Round trip 

Serving Your Travel 
Needs for 62 Years 

A d v e n t u r a s T r a v e l Serv i ce 
8 9 2 6 S . L o o m i s , C h i c a g o , I 1 1 . 6 0 6 2 0 . 
4 4 5 - 0 5 1 9 . Greyhound Bus Tours. 
Includes Transportation, Motei & 
Tickets. 5-28 to 5-31 $169.00, 7-2 to 7-5 
$169.00,9-9 to 9-14 $249.00. 

THE T R A V E L STORE 
6 0 1 7 N. C icero , C h i c a g o , 111.60646. 
Automated Reservations. Call for all 
airline discound fares. Domestic & 
International, 7 2 5 - 0 6 7 0 . Just East of 
Edens at Peterson. 

SEBOK T R A V E L S E R V I C E 
5 6 1 W. D i v e r s e y , 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 1 4 
3 1 2 - 4 7 7 - 1 4 8 4 
Discount Fares 

Specialize in Eastem Europe 
A I R - RAIL - S H I P 

COSMAT TRAVEL BUREAU 
3 6 0 1 W. B e l m o n t , 

Chicago , 111.60618 
Tel. 463-9223 

Totai Travel Service 
Air - Rail - S h i p - Bus 

N o S e r v i c e C h a r g e 

GL0BE PARCEL SERVICE, INC. 
mini 51 metų sukaktį kaip pastoviai tarnauja siunčiant 

MUITŲ APMOKĖTUS SIUNTINIUS 

j Lietuvą ir SSSR. Sia proga sveikiname mūsų gausius klientus ir 
linkime sėkmingų metų. Užtikriname ir ateity puikų patarnavimą. 
Primename, kad visi siuntiniai, siunčiami per GL0BE PARCEL 
SERVICE, Inc., yra V/0 Vneshposyltorg jstaigos autorizuoti ir 
garantuotai apdrausti. Autorizuoti skyriai yra žemiau išvardinti. 

CENTRINNE JSTAIGA 

GL0BE PARCEL SERVICE, INC. 
716 VValnut Street, Philadeiphia Pa. 19106 

Telefonas: (215) 925-3455 

Atidaryta kasdien: 9:00 AM to 4:30 PM 
Šeštadieniais 10:00 AM - 1:00 PM. 

CLASSIFIED ADS 
I Š N U O M O J A M A — F O R B E N T 

ISNUOM. 3-jų miegamų namas prie 
ei o. favaitėms. Arti Antioch, I1L 

skambint — 398-3213 

UNION PIER ISNUOM. vasaros sezo
nui butas — savaitėms ar mėnesiams. 
Skamb. Chicagoje tel. (312) 476-364? 

ISNUOM. trims mėn. arba savaitėms 
Union Pier, Mich., vasarvietėje 2 bu
tai po 2mieg. kamb. ir virtuvė; vir-
Suj 5 kamb. (4 mieg. ir virtuvė). Kai
na pagal susitarimą. Skambint — 

Chicago te i 312—737-2847 

H I S C E L L A N E O U 8 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

M I S C E L L A N E O U S 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIilinilllllllllllillllllllllll 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir p a p r a s t o s . Rad i ja i , 

S tervo ir Oro V ė s i n t u v a i . 
P a r d a v i m a s ir T a i s y m a s . 

M I G L I N AS T V 
2546 W. 69 St^ tel. 776-1486 

IUIIIIIIIIMIIIIIII1IIIIIIII1U1I11III1U1111UJII 

R E A L E S T A T C 

tl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIII IMIII I I I i l i 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tei. 376- 1882 arba 376-5996 
mmuiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiuii! 

BEVERLY SHORES, INDIANA 
RUSTIC LOG CABIN — quietly blend-
ed into trees and shrubbery. Price 
$49,500. 

M3CHIANA SHORES, INDIANA 

YVhen work is done, live 
close to fun, 

Cheerful ranch. Large family room, 
a e w kitchen, fireplace, finished base-
ment, air-conditioning. Short walk to 
a good beach. $62,500. 

OPEN NOON SUNDAY 
• 

LONG BEACK REALTY 

TEL. 219—874-5209 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
- U WTLL LTKE U S " 

4030 Archer — VI 7-1515 

JONAS PUZDf AS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 
Jo visuomeninė, kultūrine ir 

mokslinė veikla 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusL, 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.95. Illinois gyventojai dar prideda 
72 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. GSrd S t . 

Chicago, DL 60629 

BALTIMORE, MD. 21224, 
BOSTON Mass. 02127 
CLEVELAND. 0H 44134. 
CLEVELAND. 0H 44109, 
DETR0IT, MICH. 48210, 
HAMTRAMCK. M 48212 
LOS ANGELES, CA 90026, 
MINNEAPOLIS. MN. 55418, 
NEW BRITAIN, CT. 06052, 
PHILADELPHIA, PA. 19123, 
C0RAL SPRINGS. FL. 33065. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 
ROCHESTER, N.Y. 14621. 
SAN FRANCISCO. CA. 94122. 
SEATTLE. WASH 98125. 
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 
SYRACUSE. N.Y. 13204. 
TRENT0N. N.J. 08648. 
VVORCHESTER. MA. 01605, 
WHEATRIDGE, C0L. 80O33, 
Y0NKERS. N.Y 10705. 
CHICAGO. IL 60618. 
JERSEY CITY. N J 073O2 

3206 Eastern Ave. 
389 W. Broadvvay 
5432 State Road. 
3491 West 25th St. 
6720 Michigan Ave. 
11415 Jos Campau 
2841 Sunsest Blvd. 
2422 Central Ave. NE 
97 Shuttle Meadow Ave 
1012 N. Marshall St. 
11087 N.W. 26th Dnve 
101 First Avenue 
681-683 Hudson Ave 
1234 Nmth Ave. 
11551 6th Place. NE. 
168 Whitehead Ave. 
212 S. VVilbur Ave 
723 Valley Forge Ave. 
82 Harnson Ave. 
4330 Quay St 
467 S. Broadway 
2877 N. MMwaukee 

238 Boyle Ptaza 

(301) 342-2374 
(617) 268-0068 
(216) 749-3033 
(216) 741-8082 
(313) 894-5350 
(313) 365-6350 
(213) 413-0177 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829 
(215) 925-8878 
(305) 752-7066 
(212) 982-7864 
(716) 544-2151 
(415) 564-7981 
(206) 363-5556 
(201)257-2113 
(315) 476 6958 
(609) 599-2349 
(617) 798-3347 
(303)422-4330 
(914) 969-2564 
(312) 235-0040 
201 795-1736 
201-353-5723 

V A L O M E 
K I L I M U S LK B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visu. rusių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 
»• • • • • • - • • > • • • • -• m m.» m *-» • • • • v 
It l l i l l l l l t t l l l imil l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l 

M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE! 

NOTART P U B U C 
4239 S. Maplevvood, te!. 254-7450 
Taip pat daromi VEKT1MAJU 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETY B £ 3 PRAŠYMAI ir 

<ltokie blankai. 
iimmnrrnnrfmnnnmiiiuLuiimiiiimiii 

' t i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i imi i i imi 
i vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
š mūsų sandelio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
.601 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
ĮMimiHiiiiiHiimnmimumiiiMHiiniiHn 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsi t 
ui apdrauda DIR, upi lea ir automo
bilio paa mus. 

FRAN K Z A P O L I S 
3208 y2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

niK'niHiiinF»iiniiiiiniMi»mnumwiMic; 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą 

NamiĮ pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX J 
Notariatas — Vertfmsi 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SI 
41IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIII 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis, {reng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MORINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 

2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALU 
2951 West 63rd Street 

• 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
, IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAI CONSTRUCTION CO. 
Skambini po 6-os vaL vakaro 

TEL. — 847-7564 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 

Pen9tainkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6 5 2 9 So . K e d z i e A v e n u e 

I. BACEVIČIUS — 773 2232 

Master Plumbing 
Lteenaed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės KarSto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
' etuviškai. 

SERAPINAS -— 636-2960 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagoa miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai u- sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

M O V I N G 
S E R f i N A S p e r k r a u s t o b a l d u s ir 
kitus da ik tus . Ir i š tol i m i e s t o lei 
dimai ir p i lna a p d r a u d a , 
P r i i c ^ " - '^ASTER CHARGE ir VISA 

relef _ W A 5-806S 

BUDRAITIS REALTY 
6600 SO. PULASKI 

Tel. — 767-0600 
56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom Medinis 
namas. 2 % vonios. Centrinis šildy
mas. $37,500. . . 

65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara
žas. $58,900. 

77-ta ir ALBANY — 3-jų miegamų 
mūr. rezidencija Įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 

54-ta ir MAPLEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 

40-ta ir ROCKWELL — 3-jų butų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie-

| kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 

65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
tnūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa-

jvimas. Galima perimti seną paskolą. 
i Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
I Skambint — 
I 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
Tei. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

PAOKAGE E Z F R E 9 8 AGENCY 
MARIJA NOREEKrENfi 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros nSSies 

prekSs. Maistas i5 Europos sandelių. 
3608 W. 6»th St.. Chicago. m. 60629 

TET.KP. 925-2787 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDAS, 4039 Archer Avenue 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

ĮVAIRUS DAŽYMAS NAMV 

NAMŲ DAŽYMAS 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

R E A L E S T A T E 

5 Miegamųjų apkaltas med. namas. 
2 vonios. St. Gali parap. Geras pirki
nys u2 tuos pinigus. — tik $37,500. 

N o . 93860 
GEORGE VLASIS REALTOR 

TEL. — 636-7474 

DP.L SENATVĖS parduodamas 2 -
butų namas ir 1 buto namas kien -
Atskiri šildymai. Apyl. 63rd Place j 
vak. už Kedzie. Savininkas duos pa
skolą iš 12%. Skambinkit — 

257-7852 arba 257-2330 

BUDRAIČIUI 
T e l 767-0600 

NEW BUFFALO, MICHIGAN 
parduodamas kampinis namas ir skly
pas priešais 3-jų gatvių — 75 p. pločio 
ir 420 p. ilgio. Privačiam ar komerci
niam naudojimui. Gazu apšildomas. 
Pėsčia nueinama prie ežero ir į krau
tuves. $25,000.00. 

SKAMBINT 616—469-3259 

9-plius kambariai. 2 miegamų butas 
viršuj. Mūr. bungalovv. 2 maš . gara
žas. Apyl. 72-ros ir Mozart. 1 2 # fi
nansavimas. $44,900. Hr, 933SI 

GEORGE VLASIS REAL }R 

TEL. — 636-7474 

DAYTONA BEACH, FLORIDA. 2 na
mai ant 1 sklypo: 10 kamb. (5 mie
gamieji, 3 % vonios; antrame name 
kieme — 2 butai, (2 kamb. apačioj, 5 
kamb. viršuj). 2 maš. garažas. 5 mi
nutės pėsčia iki okeano. Galima per
imti morgičių iš 8 H % . Skambint po 
6 vaL vak. — tel. 312—824-4917. 

12% — OWNER FINANCED 
• as 66rh & Richmond—Ranch Home 

50 ft. lot. Side drive. Many outstand-
ing features. Mušt oe seen to appre* 
ciate. For appoir*ment call — 

7 7 6 - 0 3 2 7 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį, . 
1 gegužės 23 ir 30 d. 

MICHIANA—NEW BUFFALO, MICH. 
Didelis "log cabin" stiliaus namas; 
pilnai apstatytas — 4 miegami, poiV 
sio kamb. Židinys. 3 sklypai su me
džiais, plius privatus paplūdimys. Prie 
Stop—39. $98,500. Dėl paskolos — pa
dėsime. Skambint telef. — 

(616)—469-0998 

Gerai išlaikytas mūr. 2-jų butų 
su vieno miegamojo butu rūsy — 
"garden apt.". Apyl. 70-os ir Camp
bell. Uždaras porčius ir 2 maš. gara
žas. $73,900. Nr. 93375 

GEORGE VLASIS REALTOR 
TEL. — 636-7474 

WESTCHESTER PIETVAK. D A L Y . 
parduodamas liuksusinis "ranch" na
mas. 2 miegami, 2 vonios, valgomasis. 
Židinys. Įrengtas rūsys. Oro vėsini
mas. 2 mašinoms garažas. 

Skambint — 562-7261 

Parduodamas geram stovy didelis ma
rinis bungalo su mūr. garažu. 66-os 
ir Maplewood apyl. Kaina $49.500. 

Skambint n r . t e l 434-9079 



stiliaus stadijonas. Lenktynes vyks 
ta nuo birželio iki rugsėjo mėn. 
trečią mėnesio sekmadienį ir su
traukia daugiau kaip 70,000 žiū
rovu. 

Cascades (Jackson, Mi., apie 
20 myliu į vakarus nuo Daina
vos). Pasaulinio garso vandens 
paroda, sudaryta iš 16 krioklių ir 
šešių fontanų. Vakarais, orkest
rui grojant pritaikytą muziką, 
1268 šviesos apšviečia fontanus 
ir krioklius- Besikeičiančios spal
vos tikrai įspūdingai atrodo. 

Michigan Space Center (Jack
son, Mi.) Čia randama mėnulio 

I uola, galima užsidėti tikrą astro
nautu šalmą, apžiūrėti erdvėlai
vius, patikrinti Skylab grindis 
bei astronautu batus ir daug ki
tu erdvės įdomybių-

Jaunimo stovyklos Dainavoje pievos, dar nenupjautos, žydi įvairiaspalvėmis laukų gėlėmis. 

"Paslaptingas kalnas" ir kitos įdomybės 
Dainavos apylinkėj 

Kai pavasaris pradeda barš
kinti į duris, ne vienas planuoja 
ir savo vasaros atostogas. Kasmet 
'daug suvažiuoja į Dainavą sto-
yuklauti ir paatostogauti. Iki šiol 
beveik visi stovyklautojai atvykę 
ir pasilieka Dainavoje. Tačiau 
Dainava yra prie kurortinės 
"Irish Hills" vietovės ir aplin
kui yra daug turistinių įdomybių-
Stovyklos metu kartais pasitaiko 
šaltesnis oras, negalima maudy
tis, ir stovyklautojai nuobodžiau
ja. Tokias progas galima išnau
doti ir pavažiuoti už stovyklos 
ribų. Įvairios vietovės įdomios 
vaikams ir suaugusiems. 

Mystery Hill (US — 12, neto
li Wamplers ežero, apie 8 — 
10 mylių nuo Dainavos). Neiš
aiškintas fenomenas, kur žemės 
trauka kitaip veikia, vanduo te
ka į viršų. Apsilankiusieji kvie
čiami siūlyti savo teorijas-

Prehistoric Forest QA mylios 
nuo "Mystery Hill", US — 12). 
Cia safari traukinukas nuveža tu
ristus po kalnu kriokliu per laiko 

"tunelį atgal į dinosauru pasaulį, 
kur randama daugiau kaip 40 au
tentiško dydžio eksponatų. Ap
lankius dinosaurus, galima pa
sistiprinti užkandinėj, prisipirkti 
-suvenyru ir pasivažinėti "džiung
lių kriokliu". 

Stagecoack Stop, ( į rytus nuo 
'JValter J. Hayes State Park, US 
C~ 12). Cia atkurta Amerikos va
karu atmosfera su karietų mu
ziejum, aukso kasyklom, trauki-
-nuko pasivažinėjimu. Mieste
lyje yra daugiau kaip tuzinas 
įvairiu senoviško stiliaus krau

tuvėlių ir neseniai išstatytas pre
zidento D. Eisenhowerio vago
nas, kurį jis naudojo kaip Bal
tuosius rūmus ant bėgiu 1952 — 
1956 ir 1960 metais. 

Waltex Tavern Historic Corn-
plex. (Cambridge Junction, san-

Pirma koplyčia, pastatyta airių 
ateiviu 1854 metais, dabar padi
dinta. Šventovės kieme yra Kry
žiaus keliai su žmogaus dydžio 
statulomis. Kapinėse randami 
ankstyvųjų airiu pionierių kapai. 

Hidden Lake Gardens (M — 
150, 9 mylios į rytus nuo Cam
bridge Junction). 347 akrų bona-
nikos sodas, kurį tvarko Michi-
gano valstybinis universitetas. 
Soduose randama įvairi Michi 

Visos šios vietos atviros vasa-i 
ros sezone. (Cascades būva už
daryta pirmadieniais ir antradie-
nas). Kai kurias vietoves gali
ma lankyti ir kitais metų laikais. 
Taip pat daugelis turi įėjimo mo
kesčio nuolaidą grupėms. Dau
giau informacijos apie šias vie
toves galima rasti Dainavoje, va
saros sezonui prasidėjus. Iš anks
to dėl tolimesnės informacijos 
galima kreiptis pas dr. R. Kriau
čiūną, 1816 Tecumseh River Dr., 
Lansing, Mi. 48906. Šiuo metu 
Dainavos administracija ruošia 
naują kainoraštį, kuriame mato
ma ir "Baltųjų Rūmu" vien pir
mojo aukšto išnuomavimas. To
kiu būdu ir mažesnės grupės (iki 
30 asmenų) galės Dainava ir 
jos apylinkėmis grožėtis. 

G. Kriaučiūnienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

RESTORANU PARODA 

Apie 80,000 restoranų laiky
tojų ir pardavėjų bei vedėjų ap
lankys specialią parodą MoCor-
mick rūmuose 22 gatvė prie 

ežero, Chicagoje. Parodų rūmai 
kabeline televizija sujungti su 
18 vidurmiesčio viešbučių. Pa
rodoje yra 1,200 paviljonų. 
Baigiasi gegužės 19 d. 

gryžoj M —50 ir US — 12). Si is- į g a n o a u g m e ni ja bei šiltadaržis ir 
torinė užeiga buvo pastatyta j gėlįu baseinas. 
1832 metais, kada karietomis su> 
arkliais žmonės keliavo iš Det- ,\ Irish Hills International Lod-
roito į Chicagą- Užeiga randa
ma parke, kur rodomi filmai apie 
senovės transportaciją. 

St. Josephs Shrine ( U S — 12). 

ge- Klubas žiemą naudojamas sli
dinėjimui, yra keltuvai, o vasarą 
vyksta vis populiarėjantis sli-

I dinėjimas žole. 

SENIOR CITIZENS 
EDENS OPTICIANS 

2 7 1 7 W. 63rd , Chicago. 111. 
778-4626 

5569 W. 95 th , Oak L a w n , 111. 
Pre8criptions filled 

Frames repaired 

K & S PHARMACY INC. 
A REXALL STORE 

We honor all Insurance & Welfare 
plans. Free neighborhood prescriptidn 
delivery service. 

476-8008 
2601 W. 59th, Chicago, 111. 60629 

Michigan International Speed-
way (prie Cambridge Junction). 
Automobilių lenktynių Daytona 

f i i i i i i i i i i immii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHui i t i r i i i 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1400 AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7158 So. Mapiewood Ave., 
Chicago, IL 80629 
TeL — 778-1543 

IIIIIlIinillllIIllIlIilIHIlIllIlMlilIIlIUIlIUII 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

t 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tas reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir kstvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

A. f A. 
IRENAI ALEKSANDRAI PETRUTIENEI 

m i r u s , 
dukrai RAMONAI, sūnui JONUI, marčiai CESTDY ir 
AN0KAMS, motinai BRONEI MORIENEI, broliui 
KĘSTUČIUI ir ARTIMIESIEMS reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

SOFIJA ir NORMAN BURSTEIN 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDDVG MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Viri S0 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
MII So. Pulaski R&. Chicago 

- m-4111 

• 
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PADĖKA 
A.f A. Antanas Kancevičius 

Mirė 1982 m. gegužės 15 d. ir buvo palaidotas gegužės 19 d. 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui. kuris atlaikė gedulin
gas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame kun. T. Kaspučiui ir kun. F. Kireiliui už atsilanky
mą ir maldas koplyčioje. 

Dėkojame vargoninkui p. Giedraičiui už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 

atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui Bieliū

nui už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. Seimą. 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125,00 Į 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $32 ,60 

Iš mano atsiminimų — Petras Klimas $13 .25 
(Kainos su persiuntimu Amerikoje) 

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P.OJBox 95, So. Boston, MA 02127 
Telęf. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 
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A. t A. 
VILHELMINA RADIS 

G I M U S I B A R A I T Ė 

Mirė po i lgos ligos gegužės 20 d., 1982 m., Chicagoje , sulauku
si sena tvės . 

Gimė Latvijoje 1892 m., ku r i š augo ir ba igė mokslą . Ilgus 
metus mokyto javo Lietuvos mokyklose , Telšių ir Ukmergės 
gimnazijose bei mokytojų seminar i jo je . 

Liūdesyje liko sesers va ika i J u r g i s ir A leksand ra s Tornau su 
šeimomis, D a g n ė Mieliulienė su š e i m a bei kit i g iminės . 

K ū n a s b u s p a š a r v o t a s sekmadien į , geg. 23 d., nuo 3 iki 9:30 
vai. vak., la idotuvių koplyčioje, 2424 W. 69 Street . 

La ido tuvės įvyks pirmadienį , gegužės 24 d. Iš kolpyčios 10 
vai. ry to b u s nu lydė t a į B e t h a n i a Evange l ikų kap ines . 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laid. direkt. E v a n s . Tel . 737-8600 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Jau 10 metų* kai mes, vaikai, išblaškyti po platųjį pasaulį, 

. netekome savo brangios motinos 

A. t A. 
Viktori jos Žeronienės 

Mūsų b r a n g i m o t i n a mi rė 1972 m . gegužės 21 d. i r buvo palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse . 

Minin t šią skaudž ią deš imt ies metų mir t ies sukakt į , šv. 
Mišios už jos sielą b u s a t n a š a u j a m o s T. Jėzuitų koplyčioje, gegu
žės 21 d., penk tad ien į , 7 vai . ry to ; gegužės 22, 23 ir 30 d., 7:30 vai . 
ryto. 

Gimines , d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s prašome pr is imint i a.a. 
Viktoriją s a v o ma ldose . 

Nuliūdę: S ū n u s V i k t o r a s i r s e s u o J u l i j a A m e r i k o j e , 
s ū n u s A l g i s i r d u k t ė R i t a s u š e i m o m i s L i e t u v o j e . 

MŪSŲ MYLIMAM 

A. + A. 
ANTANUI BENDORAIČIUI mirus, 

dideliame r/asiminime esantiems žmonai MARCELEI 
BE^TX>RATT3ENEI, sūnums JUOZUI, JONUI ir AL
GIUI ir jų ŠEEMOMjS gilią i r nuoširdžią užuojautą 
reiškiame, 

LEOKADIJA ir ZIGMAS BALNIAI 
STASYS ir ONA STANAIČIAI 
KAZYS ir MARYTĖ DARGIAI 
AUGUSTAS ir EMILIJA PRETKEUAI 
STASYS ir ELLA JUODŽIAI 

PETRONĖLEI BARKAUSKIENEI 
mirus, liūdinčia šeima ir visus artimuosius 

PADĖKA 

A. A. 

MUZ. NIKODEMAS J. KULYS 
Buv. šv. Mykolo parapijos vargonininką* 

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1982 m. gegužės 2 d. ir bu
vo palaidotas gegužės 5 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chi
cagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. A. Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, už šv. Mišias ir jautrų pamokslą, kun. V. Mikolaičiui už 
atkalbėjimą rožančiaus kartu su Šv. Vardo draugijos nariais, kan. 
V. Zakarauskui už maldas kapinėse. Taip pat dėkojame kun. John 
J. Jordan, kun. dr. Juozui Prunskiui, kun. Petrui Cibulskiui, MIC, 
br. Vincenui Zvingilui, MIC, br. Tadui Margiui, MIC, už atsilanky
mą ir maldas koplyčioje. 

Nuoširdi padėka vargonininkui W. Kalvaičiui už giesmes baž
nyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui C. 
Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona PETRONELLA 
šunis JOSEPH ir VTNCENT 

Mūšy mielom draugėm 
RŪTAI IR RIMAI, 

Močiutes netekus, reiškiame gilia užuo
jauta ir kartu liūdime. 

VIOLETA, BEATRIČĖ 
RAMONĄ, JONAS 

V 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenuę 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

46Q5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS iR SŪNUS 
> 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c j g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

T e l . 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBIl IAMS STATYTI 

nuoširdžiai užjaučiu. 
JANINA JAKSEVIČIENĖ 

A, f A, ZIGMUI LAURINAVIČIUI 
Lenkijoje mirus, 

jo broliui teis. POVILUI ir MARYTEI LAURINA-
VTCIAMS reiikiame gilią užuojautą ir ka r tu liū
dime. 

VANDA ir ANTANAS URBONAI 
SU SEIMĄ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Littvvty Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) Ir ŠOKOS 
2424 W. ® t h STREET Ttf. REpobUc 7-121S 
11028 Sontibwest Hijrhwmy. Filo* Hills, ŪL TeL 974-4410 

PETRAS BIEIIOUAS 
4S48 SO. OAUFOKNIA AVE. TeL LAf*7*tt» MffTC 

POVILAS J, RIDIKAS 
*S54 SO. HALSTED STKTFT T«L YArds 7-11U 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 8 0 . 5Mk AVE.. CIGERO, DLL. TeL OLjmpie M t O t 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 22 d. 

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, pirmadienį, gegužės 24 d., 
išvyksta j Marianapolį, Thomp
son, Conn., kur darys oficialią 
vizitaciją ir vadovaus mokyklos 
patikėtinių posėdžiui. Grįš už 
poros savaičių, 

X Aleksandras G. Kumslus 
šį šeštadienį, gegužės 22 d., Lie
tuvių Prekybos rūmų bus pa
gerbtas kaip "Man of the Year" 
Martiniąue restorano salėje už 
savo 50 metų tarnybą. A. Kum
skis yra buvęs Parko distrikto 
specialių įvykių direktorius, 
dabar yra administratyvinis 
asistentas Cook apskrities še
rifo R. J. Elrod įstaigoje. Jis 
priklauso Lietuvių Prekybos 
rūmams, Liet. Kat. susivieni
jimui, Kolumbo vyčiams, buvęs 
spaudos darbuotojas ir redakto
rius. Gimęs 1910 m. spalio 16 
d. Chicagoje. 

x Lietiniu Katalikų spaudos 
draugijos, leidžiančios "Drau
gą", direktoriatas turėjo posė
dį gegužės 19 d., trečiadienį, 
marijonų vienuolyno svetainėje. 

X Kun. Augustinas Kulbis, 
nuo 1976 m. St. Domitilla par. 
klebonas Hillside, UI., buvo iš
rinktas Marijos Tarnų vienuoli
jos rytų provincijos vyresniuo
ju. Anksčiau jis yra buvęs vi-
ceprovinciolas, profesorius Lo-
yolos universitete ir kit. Kilęs 
iš Aušros Vartų par. Chicago
je. mokęsis ten pat pradžios mo
kykloje, Šv. Trejybės aukšt. mo
kykloje, studijavęs Airijoje ir 
Romoje. Servitų vienuolyne yra 
nuo 1950 m. Jo motina Julija 
Kulbienė priklauso šv. Antano 
par., Cicero. Kun. A. Kulbio re
zidencija bus Benvyne, o pro
vincija apima Illinois, Wiscon-
sin. Michigan, Missouri, Xew 
Jersey. Airiją ir Pietų Afriką. 

X Kazys Bradūmas, "Drau
go" kultūrinio priedo redakto
rius, kartu su žmona Kazimie-

IŠ ARTI IR TOLI 

Kristijono Donelaičio pradinė lituanistine mokykla. 
I dyboje, Chesterton, Ind. 

Pavasario švente visai mokyklai bus gegužės 23 d. Jonynų so-
Nuotr. Jono Tamulaičio 

j Posėdžiui vadovavo direktoriato 
ra Bradūniene, dirbančia "Drau- ! pirmininkas dr. Antanas Raz-
ge", išvyko į lietuvių rašytojų į rna. Vicepirmininkas ir teisinis 
suvažiavimą, kuris bus gegužės J patarėjas adv. Eugenijus Pet-
22-23 d. Clevelande. Rašytojų j kevičius referavo nuostatų pa-
suvažiavime bus paskelbtas ir j pildymus, pritaikytus šių dienų 
A. Barono vardo novelės laimė-, reikalavimams. Buvo išrinktas 
tojas. Novelės konkurso jury 
komisija susidėjo iš K. Bradū-
no, dr. R. šilbajorio ir A. T. An
tanaičio. 

X Prof. dr . Aleksandras Štro
mas nagrinės Lenkijos įvykių 
reikšmę Rytų Europos ateičiai 
ateinantį trečiadienį, gegužės 26 
d., 8 vaL vak., Jaunimo centro 
kavinėje. Dr. Štromas šiuo me
tu dėsto Chicagos univ. politinių 
mokslų fakultete. Visuomenė 
kviečiama į jo paskaitą gausiai 
atsilankyti 

X Pas dail. Viktorą Petravi- i 
Čių, gyv. Union Pier, atsilankė j 
South Bend televizijos stoties 
direktorius Michael Beatty. La
bai susidomėjęs dailininko kū
ryba, pradėjo ruošti pusvalan-

trečiuoju vicepirmininku Juo
zas Polikaitis. Taip pat buvo 
pateikta trumpa redakcijos ir 
renginių komiteto numatytų 
planų apyskaita. 

X Jaunimo centro koncertas 
bus Jaunimo centro didžiojoje 
salėje sekmadienį, gegužės 23 
d., su įdomia Lietuvių Operos 
chorų programa — ištraukomis 
iš operų. Koncertui vadovauja 
muz. Alvydas Vasaitis, asisten
tas Alūnas Kaminskas, chormei
steriai Emilija Sakadolskienė ir 
Alfonsas Gečas. Dirigentai bus 
trys — muz. A. Vasaitis, A. 
Kaminskas ir E. Sakadolskienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

džio programą apie jo darbus ir j įsigijo naujausių leidinių ir pali 
gyvenimą. 

x Sol. Izabelės Motekaitienės 
Dainavimo Studijos tradicinis 
koncertas įvyks š. m. gegužės 28 
d., penktadienį 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Manigirdas Mote-
kaitis. Visi maloniai kviečiami. 

(pr.) . 

MAIRONIO MINĖJIMAS 
Didieji lietuvių tautos žmo

nės, kad ir mirę, išlieka kartų 
kartose gyvi. Tokių tarpe buvo 
lietuvių tautos dainius Jonas 
Mačiulis - Maironis, nešęs savo 
kūryba lietuvių tautai prisikė
limo viltį. 

Šiais metais minime Maironio 
mirties 50 metų ir gimimo 120 
metų sukaktis. Šių sukakčių 
proga tautos dainius Maironis 
buvo paminėtas Chicagoje. 
Korp! Neo-Lithuania gegužės 
16 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje suruošė iškūmingą akade
miją. Į akademiją susirinko 
daug Chicagos lietuvių ir pripil
dė Jaunimo centro salę. 

Akademiją pradėjo ir jai va
dovavo talentinga neolituanė Vi
da KriaučeUūnaitė - Jonušienė. 
Ji pradiniame savo žodyje išryš-

x "The Chicago CathoJic", 
arkivyskupijos laikraštyje, ge
gužės 21 d. laidoje išspausdintas 
ilgas straipsnis antrašte "Lietu
vis kunigas, persekiojamas po 
mirties". Rašoma apie kun. Vir
gilijų Jaugelį, kuris buvo ilgai 
persekiojamas ir slaptai įšven-

X A. Mingėla, Hamilton, Ka- j tintas kunigu, bet prieš porą I 
nada, buvo atvykęs į Chicagą Į metų mirė vėžiu Kybartuose. 
ir ta proga aplankė "Draugą", i Jo kapas yra pasidaręs lyg 

i kino šios akademijos reikšmę, 
| stabtelėdama prie mūsų tautos 
' dainiaus Maironio prasmingo 
gyvenimo. 

Akademijoje buvo du puikūs 
kalbėtojai — poetas Stasys 
Santvaras ir "Tėviškės Žiburių" 
redaktorius kun. dr. Pranas 
Gaida. Vida Jonušienė supažin
dino su kalbėtojais. 

Stasys Santvaras, akademiš
kai paruoštą kalbą pradė
jo pceto Maironio žodžiais 
"Mainos rūbai margo svieto..."' 
Pažymėjo, kad kalbės apie Mai
ronį ir tautos žadintoją. Anali
zavo Maironio turtingą kūrybą, 
poeziją ir jos kryptis. Išryški
no aplinkybes, lėmusias Maironį 
apsispręsti už tautinį sąjūdį. 
Maironio prasmingam gyveni
mui daug įtakos turėjo vysk. 
Motiejus Valančius, dr. Jonas 
Basanavičius ir "Aušra", Anta
nas Baranauskas. Maironis ma
tė mūsų tautos vargus, svetimų
jų išnaudojimus ir, būdamas 
jautrios sielos, j is savo užde
gančia kūryba ėjo į lietuvių 
tautą, ragindamas ją pakelti 
nuoskaudas ir siekti tautos pri
sikėlimo šviesesnei ateičiai ir 
nepriklausomam gyvenimui. Jis 

j pirmąjį savo eilėraštį išspausdi-

paskaitoje matėme Maironį kas
dieniniame gyvenime. 

Akademija baigta koncer
tu, kuriame dalyvavo solistai 
Roma Mastienė ir Algirdas 
Brazis. Solistams akompanavo 
ir čourlionio preliudus pianu at
liko muz. Aloyzas Jurgutis. 

Keliuose išėjimuose solistė 
Roma Mastienė padainavo: Ma
no gimtinė — žodžiai Maironio, 
muzika Kačanausko; Mergaitė 
— Skriaus; Burtai — Naujalio; 
Ar skauda man širdį, žodžiai 
Maironio, aranžiruota V. Jaku-
bėno. Duetu solistai atliko Plau
kia sau laivelis — Šimkaus ir 
Supinsiu dainužę — Petrausko. 

Algirdas Brazis padainavo 
Užtrauksim naują giesmę bro-

AUSTRALIJOJE 
— Brisbanės lietuvių koloni

ja neteko dviejų savo tautiečių: 
mirė a a. Albinas Stankevičius, 
76 m, amžiaus, ir Sigitas Stra
vinskas (Vic. Travis). 

— A. a. Balys Steponavičius 
mirė gegužės 12 d. Melbourne, 
sulaukęs 62 m. amžiaus. Palai
dotas Springvale kapinėse. 

— A. a. Vladas Ivaškevičius 
mirė gegužės 1 d. savo namuo
se prie Melbourno, širdies smū
gio ištiktas. Buvo aktyvus Lie
tuvių Bendruomenės darbuoto
jas, bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje. Buvo gimęs 1908 m. 
Stulgių par t i jo je . 

— Algis Taškūnas, "Vyčio" 
korporacijos filisteris, Hobarto 

KANADOJE 
— Sol Gteos čapkauslaenės 

koncertas, rengtas plokštelei 
leisti komiteto, praėjo su pasi
sekimu. Plokštelė bus leidžia*-
ma Chicagoje. Joje bus įdainuo
ta pasaulinių ir lietuvių kompo- : 

zitorių dainų bei arijų. 
— Genovaitė Breichmanienė, 

tautinių šokių grupės "Gyvata-
ro" vadovė, su savo vyru Petru 
gegužės 1 d. atšventė vedybinio 
gyvenimo 40 metų sukaktį. Juos. 
pagerbė t a proga draugai ir; 
pažįstami. 

VOKIETIJOJE -
— Rastatto lietuviai paminė

jo Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį vasario 13 d. 

. su ekumeninėmis pamaldomis, umversiteto lektorius, aktyvia!, ^ ^ ^ k u n A l f o n g a s ^ 
reiškiasi australų visuomenes I ^ ^ fr k u n ^ & m_ 
tarpe, sumaniai informuodamas i p a r a p i j o s salėje atidarė 
juos apie gyvenimą pavergtoje į ̂  U n t o ^ P o v i l a s G u s _ 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo' 
kraštuose. Gegužės 11 d. su
ruoštame priėmime dalyvavo Į 
apie 50 asmenų, beveik išimti
nai australai. 

— Australijos lietuviai pradė
jo ruoštis išvykai į JAV-bes, 
Pasaulio lietuvių dienų ir PLB 
seimo proga vykdoma registra
cija. Transportacijos reikalu jau 
susitarta su atitinkamomis lėk
tuvų bendrovėmis. 

— Australijos Liet. Kat. fe
deracijos valdyba paskelbė ge
gužės mėnesį, skirtą Marijos 
garbei, Maldos sąjūdžio mėnesiu 

tainis. Paskaitą lietuviškai ir 
! vokiškai skaitė kun. F. Skėrys, 
apžvelgdamas Lietuvos laisvės 
laikus nuo 1918 m. iki dabar
ties nedalios. Sugiedotas Lietu
vos himnas. Vasario 16 gimna
zijos moksleivis A. Herbstas 
akordeonu pagrojo dvi dainas, 
Tanja Huberytė padeklamavo 
eilėraštį. Tautiniais drabužiais 
apsirengusios Alt. Zavistauskie-
nė, E. Gustainienė, E . Sergėjie-
nė ir D. Dambrauskienė, akor
deonu palydint A. Sergejui, pa
dainavo keletą dainų. Renginys 
sutraukė apie šimtą žmonių. 

žodžiai Maironio, muzika į UŽ persekiojamą Lietuvą. Už 
Lietuvos laisvę bus meldžiamasi 
gegužinių pamaldų metu ir ki
tomis progomis. Bus renkamos 
aukos Religinės Šalpos reika
lams. 

Naujalio; Kur bėga Šešupė 
Sasnausko; Patekėk aušrine -
žodžiai F. Kiršos, muz. Kača
nausko. 

Meninė programa baigta so
listų duetu, visiems dainuojant 
Lietuva brangi. 

Solistai dainas išdainavo su 
giliu įsijautimu ir nuotaikomis. 
Salistams atsidėkota plojimais. 

Pabaigoje Korp! Neo-Lithua
nia Chicagos skyriaus pirminin
kas Linas Regis padėkojo pre-

no 1885 m. "Aušroje" žvalionio i legentams už paskaitas ir solis-

X sakiu Apskr. Klubo pikni

ko auką lietuviškos knygos pa
ramai. Ačiū. 

X Juozas Vaskela, Mississau-
ga, Ont., Kanada, Pijus Domei
ka, Rochester, N. Y., pratęsda
mi prenumeratas, atsiuntė ir 
po 15 dol. priedo dienraščio 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

X Irenos Veteckytės Baleto 
ir Piano Studijos metinis kon-

kas įvyks gegužės 23 d. Vyčių j certas įvyks š. m. birželio 12 d., 
salėje ir sodelyje, 2455 W. 47th į šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jauni-
Street. Pradžia 1 vai. Šokiams ; mo centre, šiuo pasirodymu stu-

šventovė, lankoma tikinčiųjų, 
bet persekiojama komunistų. 
Tai puiki informacija amerikie
čiams, kuriems komunizmas jau 
yra "pasikeitęs". 

X Kasandra Karaitytė, Rasa Į 
Timaitė ir Algirdas Tamulaitis, '•• 
Kr. Donelaičio pradinės litua- ; 
nistinės mokyklos mokiniai, j 

slapyvardžiu. 
Antras kalbėtojas — kun. dr. 

Pranas Gaida aptarė Maironį, 
kaip tautos kunigą. Prelegentas 
Maironį palygino su ano meto 
amerikiečiu rašytoju Sinclair, 
kuris maždaug tuo pačiu metu 
Chicagoje parašė veikalus apie 
Chicagos lietuvių vargus sker
dyklose. .Maironis žadino tautą 

giau kaip pusę tų lėšų pasiryžo 
skirti gyvenamų butų plėtimui 
ir taipgi viliojimui naujų verslo 
bei pramonės įmonių. Mere taip 
pat siūlo skirti 2 mil. dol. dau
giau, negu pernai, įvairių mie
sto dalių pagerinimams, ypač 
svarinimams vasaros metu. 

10 MIL. DOL. DEFICITO 
Chicagos miesto susisiekimo 

tams už koncertą bei visiems 
dalyviams už gausų atsilan
kymą. 

Po to valandėlei nemaža da-! vadyba patvirtino naują biudže-
lis minėjimo dalyvių susibūrė L tą, siekiantį 520 mil. dol., s u g a -

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Gegužės 22 d. 

aktorius Sir 

priėmė pirmąją komuniją ge- į p a k M g S v e t i m ų j ų ^ ^ Valz. 

gros Evvaldo Knoll orkestras. 
(pr.) . 

x Tik 1 dieną liko iki Jauni
mo centro metinio koncerto ge
gužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Progra
mą išpildo Lietuvių opera. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboje. 

(pr.). 
x Ar jūsų bankas ar taupy

mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book) ? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

x St. Petersburg Beach, Flo
ridoje, parduodamas 6 kamb. 
mūr. namas. 2 mieg., 2 vonios, 
2 maš. garažas. Centr. oro vėsi
nimas. 2 blokai nuo jūros. Sav. 
duoda paskolą už 12Cr. Skam
bint 813—360-3261. ( s k ) . 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje, savininkai 
L. ir G. Kazėnai. Pasitikrinki
te kainas kitur, atėję pas mus 
neapsivUsite. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-

dija atšvęs 20 metų sukaktį. 
Programos pradžioj piano moki
niai užims trumpą koncerto da
lį. Po to seks du baletai: "Pe
lenė" ir, sukaktuvių proga, ba
letas "Potpourri", kuriame pa
matysite ištraukas iš 17 baletų 
pastatytų I. Veleckytės 20 me
tų laikotarpy. Programą atliks 
studijos mokiniai. Visuomenė 
savo atsilankymu palaikys mū
sų ilgą ir sunkų darbą. Laukia
me visų. ( p r ) . 

X Ateitininku šeimos šventės 
dalyviai prašomi savo šeimai 
šiltus pietus rezervuoti skambi
nant Marytei Saliklienei telef. 
737-1258 arba Mildai Tamulio-
nienei 246-5390 (skambinti po 
6 vai. vak.). šeimininkėms svar
bu žinoti dalyvių skaičių, šilti 
pietūs suaugusiems kainuoja 
5 dol., o vaikams 2.50. Ateiti
ninkų šeimos šventė įvyksta per 
Sekmines, gegužės 30 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte, Ar
cher ir 127 gatvė, šveitė prasi
deda su šv. Mišiomis 11 vai. r. 
Rengėjai labai prašo, kad apie 
savo dalyvavimą šventėje pra
neštumėte kuo skubiau, (pr.). 

X Akiniai siuntimai j Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 

gūžės 16 d. Jėzuitų koplyčioje. 
Procesijoj į koplyčią jie buvo 
atlydėti savo tėvelių, šv. Mišias 
atnašavo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Jonas Borevičius. 

X Lietuvių abiturientų supa
žindinimas su visuomene bus 
gegužės 23 d. Beverly Club sa
lėje. Rengia specialus abitu
rientų motinų komitetas. Kvie
čiami ne tik abiturientų tėvai, 
bet ir svečiai. 

X Kr. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos ruošia savo išvyką — 
pavasario šventę šį sekmadienį, 
gegužės 23 d., Jonynų sodyboje 
Chesterton, Ind. Žada dalyvau
ti visa mokykla su mokytojais 
ir mokiniais. Kviečia ir visus 
tėvelius bei lietuvių visuomenę 
pabūti kartu su lietuviškai be
simokančiu jaunimu. 

džiai aptarė Maironio pažiūras 
į kunigystę. Didelės įtakos tu
rėjęs ir vysk. Motiejus Valan
čius, kuris 13 metus einančiam 
Jonukui padovanojo rožinį ir 
lietuviškų knygelių, tuo metu 
draudžiamų. 

Kunigų seminarijose Mairo
nis nevengė lietuvio vardo, ro
dė jau tada tautinį savo sąmo
ningumą. Iki mirties 1932 m., 
būdamas Kauno kunigų semi
narijos rektorium, jaunus klie
rikus ugdė lietuviškoje dvasio
je, reikalavo iš jų gilesnio dva
sinio pasiruošimo. 

Maironis, kaip savos tautos 
kunigas, jautė tautos pulsą, tar
navo jos šviesesnei ateičiai, daž
nai savo satyrose paplakdamas 
tuos, kurie nedirbo naudingo 
darbo. Kun. dr. Prano Gaidos 

kavinę, kur pabendrauta su sve
čiais poetu Stasiu Santvarų, 
kun. dr. Pranu Gaida ir solis
tais. Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
pasveikino poetą Stasį Santvarą, 
artėjančios jo 80 metų amžiaus 
sukakties proga ir Korp! Neo-
Lithuania vardu jam, kaip Lie
tuvos kariuomenės savanoriui -
kūrėjui, įteikė skulptoriaus Pet
ro Vėbros pagamintą žymenį. 
Dalyviai sukaktuvininkui sugie
dojo Ilgiausių metų. Svečias 
visiems nuoširdžiai padėkojo. 

Akademija buvo suruošta ge
rai, kalbos akademiškos, kon
certas nuotaikingas. Tokioje 
nuotaikoje pagyvenome drauge 
su mūsų tautos dainium Mairo
niu. J. Janušaitis 

limu 10 mil. dol. deficitu. 
IŠGELBĖJO I š UPES 

Šokdamas į Chicagos upę, J 
Mihaljevic, 52 m., ties La Salle 
gatve, Chicagoje, gegužės 18 d. 
išgelbėjo skęstantį 37 m. 'žmo
gų — Reed psichinės ligoninės 
pacientą. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ Rf ŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDU KIELAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

1907 m. gimė 
Laurence Olivier. 

1918 m. vokiečių lėktuvai bom
bardavo Paryžių Pirmojo pa
saulinio karo metu. 

1939 m. Hitleris ir Mussolini 
pasirašė 10 metų karinio ben
dradarbiavimo sutartį. 

1975 m. Rodo -1 jai neleista da
lyvauti Olimpiadoje dėl jos ra
sinės politikos. 

uiHiiiiuiiiiiiiiiHHiHiiiiiiiiinimnTniiin: 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111, 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

mmimmiimiiiimiiiiiiiiimiimimiimi 

-
v/-

t?. 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

Te!. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

namais nuošimčiais. Kreipkitės į I Optical Studio 2437i/2 W. U-
Mutual Federal Savings, 2212 į thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
West Cermak Road. — Telef. I Chicago, PI. 60629. Telef. — 
VI7-TH7. (ak.). 1778^766. (ak.) 

Lietuvių Prekybos rūmu išrinktas "Man of the Year" Aleksandras G. Kums
kis (vidury), sekretorius Juozas Stanaitis (kairėje) Ir pirmininkas Julius Kuzas 
(dešinėje). A. G. Kumskiui pažymėjimas bus įteiktas šį šeštadienį Marti-
nique restorano salėje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
RYŽTINGAS UGNIAGESYS 

Chicagoje bus pagerbtas ug
niagesys K. Doherty, 41 m. Jis 
parodė ypatingą ryžtą, patyręs, 
kad degančio namo antrame 
aukšte yra 3 m. kūdikis, kurio 
nebeįstengė išgelbėti ugniage
siai. Doherty net be apsaugi
nės kaukės šoko j degantį na
mą, pagriebė vaiką ir išnešė iš 
liepsnojančio buto. 

PADEDA STATYTI BUTUS 
Chicagos miestas pirmą kar

tą pasiryžo tiesiogiai dalyvau- Į 
ti nauju butų statyboje. Miesto 
butų departamentas drauge su 
dviemis pelno nesiekiančiomis 
grupėmis Englewood miesto da
ly pastatys 38 butus, vadina
mus "Townhouses" tipų. 

MIESTO PAGERINIMAI 
Federalinis iždas Chicagos 

miesto pagerinimams paskyrė 
107.9 mil. doleriu. Mere dau-

^\n>ber Hplidays 
1982 M. EKSKURSIJOS I LIETUVA 

a Bostono / New Yorko 

* * 

MASKVA / VILNIUS 

gegužes 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio K $1135.00 
liepos 5 $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpHJčk> 4 .... $1135.00 

rugpiūcio 18 (su Ryga) $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.0* 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 • $1082.00 
spalio 6 $995.00. 
Gruodžio 27 $995.00 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS TR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. MEMBCR 

Jrfii 
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Bos 110, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZICNAS 
Prices are based on doubie occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 
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